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 (.رشع يداحلااملناِهُج الدِّراِسيَُّة، كتاُب التَّوِحيد، املستوى ) العنوان:

ِتاااراا لِمِنااِهِج الدِّراِسايَّة ك املِمَعاة العر يَّاة  نُبَذٌة ُمختَصرة: ِِ ْا يَّاُة تَاِذاِذًباا  ِِ تُعَتبَاُر هذه املاادَّ  الِعم
ْهي ُمَقسٌَِّة عمى ِب،  َُوجََّذِة لِمطُّّلا

ِن هذه املادَّ  ما ََيَتصُّ  السُّعودَّة امل ِِ ِْمن ِض اٍت،  ِعدَّ  ُمسَتًو
ٌة    ا نَاااا  عشاااار  ) َِ اااا ْهااااي ُمقسَّ َِّنَ 12ِ ِدراَسااااِة ِعِمااااِح التَّوحيااااد،  ْضااااد ت اااا وى املسااااتَ  ( ُمِسااااتوى، 

ا .منذااا  ادي َعَشااراحلا َِ ْا َت ِْ َارِه عمااى الَتااِرِد  ِْركاأِااِ  مااا ْ رَّ ِماان ِهااحِّ ًتنااُُْ َمباِحاايَف ك انِاااِر 
ْاأل واب ما ًمي: َل عميِ من املساِئل  َِ  اشت

ْ ياُر َمِعََن انِارِ   -1  ، ُِ َِّى انِارِ  ُدِو   .األعِاُِ ك مس
ُْشَعبِ  ِركارِ   يارُ   -2  .ِِ انِاِر 
ِِ.انِاِر  َأواِضضِ توِضيُح   -3 ِت  ال  َتقَدُح ك ِصحَّ
 ْالاِّتات.مساِء األ ِهل السُّنَّة ك  ابَضواِعد   -4
اَعةِ  انِاِر ك َحيا ِ  رِ َِ َ  ياُر   -5 ْاجلَِ  .الَتِرِد 
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 مقدمة
اا نااايِّ أبِ  ،نْاملرساامِ  األأبياااءِ  فِ ِشاارِ  عمااى ّلمْالسَّاا ّل ْالاَّاا ،العاااملن ربِّ  للِ  احلِاادُ  َِّ  ْعمااى دحم

 :  عد اِما  ،ِمجعن ِبِ حِ ْصَ  ِآلِ 
َْجاا هااو ْتعااا  بحاأِساا اللِ  ياادَ توحِ  فاا رَّ   فااّل األعِاااُ، جلِياا  األسااا  ْهااو بااات،الواجِ  بِ

ْأ  لٍ َِ عَ  ِيا  اللُ  لًقبَ  ِِ  ك جنا َ  ال أياالدُّ  ك  عادَ سَ  ال ّلحصَ  ال ،ِد  .  ِ  الا  ر اآل
 .يدوحِ التَّ   مادَّ  ًسرِ دِ تَ  عمىية اجلاليات معتب توعِ  حرص لِ حتقيقاا  ذلك ة أمهيَّ  ْ ِاأاا 
ُِ ياد لِ وحِ ر التَّ قرَّ مُ  ْهذا ه عماى رِ ِْ َا ،ِِْركاأِا ،ك انِاارِ  يفَ باِحامَ ًتنااُُْ ر ساتوى احلاادي عَشام

 . ِ َِ ْا تَ  دِ رِ التَ َحياِ  
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 الباب األول
 ث في اإليمان  باح  مَ 
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 ى اإليمان  نَ ع  مَ 

ُِ مقَ م لِ زِ مِ تاَ سِ ُِ اًق الادِ غة: التَّ ك المُّ  انِارُ   .عارِ ذِ ْانِ  بو
ْ ضرارُ بِ مِ القَ  ًقُ دِ اِ تَ  رعاا:ْشَ  ْعَ سارِ المِّ  ،   ة.يَ املعاِ ص  ِ قُ ناِ ًْاَ  ،ةاعَ الطا ًد  ِ زِ ًَ  ،األركارِ  ِ  لٌ َِ ، 

 ى اإليمان:في مسم   األعمال   خولُ دُ 
 ِِ َِّ األعِاُ دا َُّ كِا ى انِار  مة ك مس ْ مجاع السَّ نَّ السُّ ْ عمى ذلك العتاب  د  مف.ة 
 ِْأااتح حعُ صااّلتَ  :ِي، [143بقاار : ]ال اآلًااة.. َّيك ىك مك لك اك ُّ  ضاااُ تعااا :

ْامَ ؤِ تاُ  ِر ضبل  املقدِ  تِ يِ لباَ  ذورجِ تَّ مُ   .ةبَ عِ العَ     ِوجُّ التَّ  ِ  ر
ْسااااتُّ ِ اااا ِ  انِااااارُ :  ْضاااااُ ْساااابعور ِْ   اااا    ، اللفأف اااامذا ضااااُو ال  لااااِ  الا  ،ةا بَ عِ ور ُشاااا  

 .(2)ن انِار ْاحلياء شعبة مِ  ،ًرقِ عن الطَّ  (1)ة األذى ِْدأاها  ماطَ 
اا َْمااالاَّاا  مجاااعَ  -رمحااِ الل  -افعي ْحعااى انمااام الشا ْالتااا عن  ذااح كَ ن ِدَر هح مَّاان  عاادَ حا ة 

ُِ عمى دُ  ُِ  ِو َِّ  األعِا  .ى انِارِ ك مس

 ه:صانُ ق  ون ُ  اإليمان   ةُ يادَ ز  
 منذا: ،ة كثري ٌ ْعمى ذلك ِدلَّ  ،ةيَ ص  املعاِ ًْنقُ  ،ةاعَ الطا ص، ًًزد  ِ قُ ناِ ًْاَ  ًدُ زِ انِار ًَ 

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث ُّ ولااااِ تعااااا : ض -1

 .[31: ]املد ر    َّ زن رن مم ام يل ىل
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ ضولااااااااااااااِ تعااااااااااااااا :  -2

 زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

 .[4-2: ]األأتاُ َّ ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت
ْى مسمح  ِ  -3 َُ ِ ضااُ: مسعات رساِأَّ   ه عن ِيب سعيد اخلدريدِ نَ سَ ما ر ى الل الل صاما  و

ْسما  :عميِ    طِ فا ر   ًساتَ  ،ِسااأِ مِ بِ   فَ طِ فا ر   ًساتَ  ،هِ دِ يَاه  ِ ريِّ غَاياُ مِ نعاراا فاَ نعح مُ مِ  ن ِرىمَ  )ح ًقُو

                                           
ْ  ِ تُ يَ حِ نِ ى: تاَ ة األذَ  ماطَ ( 1)  .هُ عادُ ِ 

ْاه مسمح ك صحيحِ )( 2) ِْدأاها يار عدد  : اب ،كتاب انِار(،  1/63ر ِْف مذا   .شعب انِار 
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ْذلك ِضعَ بِ مِ قَ بِ فَ   .(1)(  انِار فُ ِ، 
ْكو ااا ِمااب تغيِااراتِاافتااي هااذا احلاادًيف  يااار مَ  ِْرَّ ري املنعاار   بن مراتِااِماا ِدىن مرتبااةٍ  ن انِااار، 

ْالل ن املراتِ ذا مِ قَ ؛ فِا سباَ ف انِارْهي ِضعَ  ،القمبري املنعر  ِ بة تغيِ تَ رِ مَ  ريغيِ التَّ  ب ِضوى  ِاأااا، 
 ِعمح.
 ق.بَ ْحدًيف الشَُّعب الذي سَ  -4

ْمُ دَ دِّ ُشااَعٌب متَعاا انِااارَ  فتيااِ ِرَّ  ِِ لِ ِ ااك التَ  ةٌ تَااتاِْ تَ    ْاًااا  مجاعاااا  ، ف ُْ انِااار  ز نذااا مااا ًااز
اا ُْ  ِ  ،تنذادكالشَّ ْاًااا  مجاعاااا كااطة  ماطااة األذى عاان الطا ْمنذااا مااا ال ًااز ْ َسااز ااق.   ِأااواعِ  بِ ًر

ْ ِاًاد   ِاأِاِ هبا ًعور زِ مِ متثُّ   ِ وَّ ْضاُ  ،ن منذاِ املؤمِ ى  ِ مَّ حَ تَ   ما ًاَ رَ ثاِ ْكَ  ،الشَُّعب ص ذلاك ًعاور قَ ناِ ِ، 
ْجِاُ قِ أاَ  ْهذا   االستشذاد من احلدًيف. ِ. 

اااد  انِااار اا ؛تاضاامورتَ انِااار ًاَ  ِهاالَ  ِ فاا رَّ ُاااقِ ْأاَ  ْ ذا  باات ًز ِِ ِْماانذح كاِمااف نذح ل انِااار، 
ْمنذح مَ مَ  ْر ذلك،   ِ(.تِ يَ اِ عِ مَ  ألجلِ  انِارِ  صُ ِ )أاضِ تِ ريَ بِ عَ  ِ  قٌ فاسِ  ،ن   ِاأِن هو مؤمِ ن هو د

َُ ا َمااِمااا َِّ  ن ِِاارا األعِااا ال ًاانق انِااارَ  د ِرَّ ِقااِ ًعتَ ى انِااار ف أَّااعاان مساا ااد  ِْر  ،صال ًًز
ْر ك  ِا ح، ف ِار ِفسَ ا  مُ النا   لِ ن ِ طَاْهذا مِ  ،حا ة رضي الل عنذحا  ك ِار الاَّ النا  قِ تساْ

ااالباِطاا ْالسُّ ْالعَ نَّ ل ملخالتااة العتاااب  ْفيااِ دَ الاَّاا لِ ِقااة  ُِ  ّلر  ِاارااِ طِااعمااى  ُ  ياالٌ لِ حيح.  عاان  األعِااا
 َِّ  ة.مَ الباطِ  موازِ ب عمى ذلك هذه المَّ تَّ ِ ًطَ ألأَّ  ؛ى انِارمس

 

                                           
ْاه مساامح ك صااحيحِ )( 1) ااد  انِااارَ  ِْرَّ  ،ن انِااارذااي عاان املنعاار ِماا يااار كااور النَّ  : اااب ،كتاااب انِااار  (،1/69ر ًًز

 .ًْنقص
 زاد  اأظر:ّلستَ لِ 

 انِار لشيخ انسّلم ا ن تيِية رمحِ الل. -1
 انِار ال ن ِيب شيبِ رمحِ الل. -2
 القاسح  ن سّلم رمحِ الل. انِار أليب عبيد -3
 انِار لمحافظ حمِد  ن حيى  ن ِيب عِر العدين رمحِ الل. -4
مثراتِ لعبد الل املطمق. -5 ْعّلماتِ،   انِار حقيقتِ، 

 انِار، ِركاأِ، حقيقتِ، أواضاِ حملِد أعيح ًاسن. -6
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 :ألسئ َلةا
 ّلحاا.ْاصطِ  ةا غَ لُ  ف اِنِارَ : عرِّ 1 
 2 ِِ َِّ : هل األعِاُ دا .ر الدَّ ى انِار ؟ اذكُ مة ك مس  ليل عمى ما تقُو
َِّ مة ال  تطتَّ وازم الباطِ : ما المَّ 3   ى اِنِار ؟ب عمى ِ ِراا األعِاُ عن مس
ادَ ة السَّ : اذكر  عض ِدلَّ 4  ْأقِ انِ   ِ مف عمى ًز  ِ.اِ ِار 
ْجِ االستِ 5  ْأقاِ مِ : ما  اد  اِنِار   الية ؟اوص التا ن النَّ دالُ عمى ًز
ْساااما ساااُو صاااما ضاااُو الرَّ  -1 ْسااابعور ِْ  ِ انِاااار  ِ » ح:ى الل عمياااِ  ْساااتُّ  ااا    :ور شاااعبة ااا  

ْاحلياءُ ى عن الطَّ ِْدأاها  ماطة األذَ  ، اللِعّلها ضُو ال  لِ  الا   «.ن انِارمِ  ةٌ بَ عِ شُ  ًرق 
ْسما سُو صما ضُو الرَّ  -2  «. ه  يده... احلدًيفريِّ غَ ياُ مِ راا فاَ نعَ ح مُ نعُ ن ِرى مِ مَ  »ح:ى الل عميِ 
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 واإليمانُ  اإلسالمُ 

ْانِااار  تَ  ااك انسااّلم  اارَ ًن كمُّاا  الاادِّ ِِ ن   ِماارَ اهِ  اااألمور الظااا انسااّلمُ  ِ، فاا ذا ذُِكاارا مجيعاااا ُفسِّ
ُْفِسر انِارُ   لك اكيق ىق يف ُّ قااد كِاا ك ضولاِ تعاا : ن االعتِ ة ِمانَا ااألمور الباطِ  األعِاُ، 

ااااال  ،[14: ]احلجااااارات َّ ىل مل يك ىك مك عااااان عِااااار  ااااان  ْكِاااااا ك حااااادًيف جً 
ُِ  اخلطاب  ْساما الل صما  ضاُ:  ينِا حنن عند رسو  ح ذات ًاوم  ذ طما  عميناا رجالٌ ى الل عميِ 

اا ،يااابِ الثِّ   يااا ِ  ًدُ دِ َشاا ال ًعرِ رى عميااِ ِ اار السَّااال ًُاا ،عرشاادًد سااواد الشَّ ا ِحااد، حاا  فااِ مناااتر، 
ْسما صما  بِّ جمس    النَّ  ْْضا  كتَّ ى الل عميِ  ْضااُ: ح. فأسند ركبتياِ    ركبتياِ  ياِ عماى فخدًاِ. 

ْسمح:ًا حمِد ! ِِ ين عن انسّلم، ضاُ رسُو ا ِر ال  دَ انسّلم ِر تشذَ  »لل صمى الل عميِ 
ِْرَّ  لاااِ  الا  اااداا   الل  َِّ ْسااامحرساااُو الل صااامى اللحم  ْتااااومَ  ،ا كاااْتاااؤل الزَّ  ،ّل ْتقااايح الااااا ، عمياااِ 
ًْادِّ ضت. فعجِ ضاُ: صدَ « البيت  ر استعطت  ليِ سبيّلا جَّ حت ،رم ارَ  ِ. ضاُ: ضبنا لِ ًسألِ 

ْاليااوم اآلِاارِر تااؤمِ » فااأِ ين عاان انِااار ضاااُ: ْرساامِ  ْكتبااِ  ْمّلئعتااِ   رِ ْتااؤمن  القاادَ  ،ن  ااالل 
ْشرِّ ِريِ  فا ر  ،ك تاراهكأأَّا  اللَ  ِر تعبادَ  »ضااُ: فاأِ ين عان انحساار، ضااُ: ضتضااُ: صادَ « ه ه 

ُْ عنذا  أعمَ » اعة ضاُ:ضاُ: فأِ ين عن السا «   تعن تراه ف أِ ًراة  « ائل ن السااح مِ ما املسؤ
 اءعاااء الشاااة رِ العالَاا را َ الُعاا ِْر تاارى احلتااا َ  ،تذاااة ر َّ األَماا دَ ِر تمِاا» ضاااُ: فااأِ ين عاان ِمارا:ااا ضاااُ:

ْلور ك البنيااار ًتَ  ائل ن الساااي َمااًااا عِاار ! ِتاادرِ » اا ا ضاااُ  :يااامِ ت مَ ثِاابِ فمَ  ،ضاااُ: ا اأطمااق« طااا
ْرسولِ ِعمح، ضاُ: ل ِتاكح ًعما ف أَّ » ضمت: الل   .(1)«  ِعح دًنعحِ جً 

اااا ااااْ ذا افطضااااا، فسِّ  زب  رب يئ ىئ ُّ ر  ااااِ اآلِاااار كِااااا ك ضولااااِ تعااااا : ر ِحاااادمها فااااا ًتسَّ

 .[19: ر]آُ عِرا   َّمب
ْالباطِ ِ الظا عِ رائِ ًن  شَ جعل انسّلم هو الدِّ فَ  ْضد فسَّ اهر   ْساما ساُو صاما ر الرَّ نة،  ح ى الل عمياِ 

ل انِار لوفد عبد القيس فا فسَّ  كِا ِِ  ا ن عباا  رضاي   ر  ِ انسّلم ك حدًيف جً 
ْسما صما  با النا  الل عنذِا ِرا  ْحادَ ح َِماى الل عميِ  ْر ماا انِاار رهح  انِاار  االل  ه، ا ضااُ: ِتادر
ْحااادَ  ْرساااولِ ِعماااح، ضااااُ:ه  اااالل  ِْرَّ شاااذاد  ِر ال  لاااِ  الا » ؟ ضاااالوا: الل  ااا  الل  ِا داا رساااُو الل حم

                                           
ْاه مسمح ك صحيحِ )( 1) ْان:  اب ،، كتاب انِار(38 – 1/36ر  .سّلم...  خل يار انِار 
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ْ ًتاء الزَّ ْ ضام الاا   .(1) «كا  ْصيام رم ار... احلدًيف ّل  
ِْدأاِعّلها ضُو ال  لاِ  الا » ضولِ:من  انِارِ  بِ عَ ْكِا ك حدًيف شُ  ى ة األذَ هاا  ماطَا الل، 

 .«ًق رِ عن الطِّ 
ٍُ ماا  مااا  ينذِااا ِماا ًْنبغااي التَّ ةٍ نااْ اطِ  ر ٍ ظاااهِ  ن ِعِااا َُ  ِ    ِرَّ نبُّاا.  َِّ  ر َ الظاااهِ  األعِااا ى ال تساا

ح  ااِ حِّ انِااار الااذي ًَااا جااود ِصاالِ م ُْ ا ماا  عاادَ ، ِماااْانِااارِ  ًقِ ااادِ التَّ  جااود ِصاالِ   وُ  سااّلماا  الا 
 نافقاا.ِ فيعور مُ ِعِالَ 

ال ًنُجا اللِ  ٌد رضاوارَ نااُ َِحافّل ًَ  ،ْاجبارمها  ر ما  اهِ الظاا   االأقياادِ ِ  الا ن عقا ِاو ِماتعاا  
 تًرق  ينذِا.التَّ  حا اِ فّل ًَ  بِ مِ القَ  ًقنِ 

 َِ ُِ   امتِ  عمياااِ  الا ِن باَ الاااواجِ  ْانساااّلمَ  انِاااارَ  ل انأساااارُ ال ًساااتع ْاِمااا ثاااا عااان  عاااادِ ْاال تِ  رِ األ
ُِ م ِمااازَ ِماااكِاااا ال ًاَ   ،يواهِ النَّااا اااادَ الااادَّ  ّلفِ الِاااتِ  ؛ةِ وغ الغاًَااامُااا اُ  ن العِاااا ُِ رجات ك ًز ن ِمااا   األعِاااا
اد  التَّ النَّ  ًْز ْالل ِعمح.وافل   ادًق. 

 :سئ َلةاأل
ْما الدَّ  تِ  الدِّ  شيءٍ  : ك ِيا 1   ليل عمى ذلك ؟ًن ؟ 
 ة ؟كر األدلَّ : ما معَن اِنسّلم م  ذِ 2 
ْاِن3ِ  ْم  َيتمف ِحدمها عن اآلِر ؟: م  ًعور معَن اِنسّلم  ْاحداا ؟   ار 
 ليل عمى ذلك ؟: ما معَن اِنِار م  الدَّ 4 
 اهر  ؟ ْكيف ذلك ؟ق عمى األعِاُ الظا طمَ : هل انِار ًُ 5 
 6 ِِ   عميِ ؟ِن باَ الواجِ  ْاِنسّلمَ  اِنِارَ  ل اِنأسارُ : م  ًستع
 

 

 
                                           

 ِداء اخلِس من انِار. :صحيح البخاري، كتاب انِار،  اب :اأظر( 1)
ْانسّلم اأظر:زادَ لّلستِ      حُو الترق  ن انِار 
 انِار لشيخ انسّلم ا ن تيِية رمحِ الل. -1
 لسور  احلجرات. -رمحِ الل  -تتسري ا ن كثري  -2
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 هُ بُ عَ وشُ  اإليمان   أركانُ 

 :اإليمان   أركانُ 
ُْر كِ : مج  ُر كارُ األر   وى.ضِ األَ  ُِ بُ جاأِ  ءِ يِ ن الشَّ كِ ن، 

 ة هي:تَّ ِْركار انِار سِ 
 .انِار  املّلئعةِ  -2   تعا . انِار  اللِ  -1
 .سلِ انِار  الرَّ  -4   ب.تُ انِار  العُ -3
 ه.رِّ ْشَ  هِ ريِ َِ  رِ دَ انِار  القَ  -6   وم اآلِر.اليَ انِار  ِ -5

ُِ جاواب الرَّ ليل عى هذا ْالدَّ  ْساما صاما  ساو ال ى الل عمياِ  عان انِاار  ح حان ساألِ جً 
ْمّلئعتِمِ ؤِ ِر تاُ » قاُ:ف ْاليوم اآلِر ن  الل  ْرسمِ  ْشره ْتؤمِ  ،ْكتبِ   .(1) «ن  القدر ِريه 

يمان   بُ ُشعَ   :اإل 
ا ْالشُّ ْاجلازِ مَ اخلِاا ةُ بَ عِ الشَُّعب: مجا  ُشاِعبة،  ُْشاة  ْهاي كثاري ، دَ دِّ ِ املتَعاااالُ ِِ  انِاارِ  بُ عَ ء.    

ْسابعور ُشا ار  رضاي الل عناِ ة، فعان ِيب بَ عِ فقد جاء ك احلدًيف ِ اا ِ ِ اٌ    ضااُ: ضااُ رساُوهًر

ْسااما الل صااما  ذا مُ فأفَ اا ،ةا بَ عِ ُشاا ورَ تُّ ِْساا  ٌ ِ ااِْ  ِ  ،ةا بَ عِ ُشاا ْساابعورَ  (2)  اا ٌ انِااار  ِ » :حى الل عميااِ 
 .(3) «ًرق لطَّ ة األذى عن ا ماطَ  ِْدأاها ، اللضُو ال  لِ  الا 
ُُ  الرَّ ْضااد  اانَّ  ْسااما صااما  سااو ُِ  ِف االَ  ح ِرَّ ى الل عميااِ   ى كاالِّ ماا عيااد املتعاانِّ وحِ التَّ  :هااذه اخلاااا

ْالذي ال ًَ حَ َِ  ِْدأاها ِ زالة ما ًاُ تِ حَّ   عد صِ ب ِ الا عَ ن الشُّ مِ  شيءٌ  حا اِ د،  ه  املسمِن رُ رَ   ضَ ضَّ وَ تاَ ِ، 

                                           
ْاه  (1) ْانحسار.  :نِار،  ابكتاب ا  (،1/37ك صحيحِ ) مسمحر ْانسّلم   يار انِار 
  .سِ ّلث    التِّ ن الثَّ : مِ دِ دَ   ك العَ  ِ ْالبِ  (2)

ْاه مسمح ك صحيحِ (3) ِْف َ عَ  يار شُ  :كتاب انِار،  اب(،  1/63) ر ِْدأاها. ب انِار   مذا 
 اأظر: :انِارِ  بِ عَ شُ  َُ وِ حَ لّلِسِتزاد   

 قي.ذَ ياِ مباَ لِ  ب انِارِ عَ شُ   لِ اجلامِ  -1
 ًين.ِْ زِ ي أليب املعا  القَ قِ يذَ مبَ لِ  ب انِارِ عَ ار شُ خمتَ  -2

  ع ذا. رَّ ْضد مَ  ة عن انِارِ تَ املؤلَّ  بِ تُ ة    العُ  انضافَ 
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ُِ الرَّ  بِّ ُحاكَ   ،بِ عَ ن الشُّاِعاداد ِما ِنِ فاَ رَ ًن الطَّا هاذ انح، ْ ذِ ًقِ رِ ذى عان طَاة األَ ِْ ماطَا ى الل صاما  ساو
ْسااما  ْ  ًاارِ نتِساالِ  كِااا حياابُّ   املاارء ألِيااِِ  بِّ ُْحاا ،حعميااِ  ْ ااري ذلااك كثااري،  ْاجلذاااد  اااًرح د التَّ ِ، 
 ُِ ك اجلااام  لشااعب انِااار  يُّ ها كِااا فعاال البيذِقااك عاادِّ  ِاااءُ د العمَ َذااذااا.. فاجتاَ كمِّ   انِااارِ  خباااا

  ريه.ْ 
ٌُ عائِ د   ع ذا دَ دِّ عَ املتاَ  ب انِارِ عَ ْشُ  ِْصو ْاًاا مثال ح  ُْ انِاار  ز عادم انِاار  االيوم  :ًز

 خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت جت هب مب خب ُّ اآلِااااار ضااااااُ الل تعاااااا : 

 .[7: ]التغا ن   َّ حص مس

ْ ر كاار ًُ  رْعٌ ْ ع ذا فُ  ْاًاا،  ُْ انِاار  ز قاا ِساانِاار ِْ فِ  اااا كقِ ركذاا أاَ ب تَ وِجاضاد ال ًاز
ار   ْسامَ رساُو الل صامَ ِرَّ  مثل: عدم  كرام اجلاار، عان ِيب هًر ن كاار َما» ح ضااُ:ى الل عمياِ 

ْالياااوم اآلِااار فميَقاااًاااؤمِ  َْماااُِ ِاااايَ ِْ لِ ِااارياا  لُ ن  اااالل  م رِ ِعااايُ مِ ْالياااوم اآلِااار فاَ  ن  ااااللِ مِ ؤِ ن كاااار ًاُااات، 
َْمااجااارَ  ْاليااوم اآلِاار فاَ ه،   بُ عَ ْضااد  تِاا  ك انأسااار ُشاا. (1) « ِتَ ياِ م َضاارِ ِعاايُ مِ ن كااار ًااؤمن  ااالل 
ُْشااا ِاااارٍ  ن ِاااا ك ضمباااِ ِماااار لِ د ك النااااال َيمَّااا ،ذابَ الَعااا تااااقِ النِّ  بِ عَ ُشااا ِ  قا حِ ، فيساااتَ تااااقٍ ب أِ عَ ، 

ْالل ِعمح.  انِار. 

 :سئ َلةاأل
ْما الترق  ن شُ عَ : ما املراد  الشُّ 1   ِ ؟ِْركاأِ  اِنِارِ  بِ عَ ب ؟ 
 الُ عمى ذلك.دِ ركار اِنِار ؟ م  االستِ : ما 2ِ 
ْشُ  ِ : ما معَن البِ 3  ْهل ِركار اِنِار  ْالعَ ِ عمى َحدٍّ سواء ك االعتِ بُ عَ   ؟   ل ؟َِ قاد 
 ؟ تاقٌ ْأِ  ِ ِارٌ  : هل  تِ  ك شخصٍ 4 

                                           
ْاه البخااااري(  1) ْالياااوم اآلِااار فاااّل ًاُاااَمااا :كتااااب األدب،  ااااب  ك صاااحبحِ، ر ْمُ جاااارَ  ذِ ؤِ ن كاااار ًاااؤمن  اااالل  ك  حساااامِ ه، 

ْم الاَّ ْال َّ  عمى  كرام اجلارِ  احليفا  :ب انِار،  ابكتا  صحيحِ، ْالمَّ يف لز  .ِتظ لِت، 
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 اإليمان   ضُ واق  نَ 

 :يه  ف   خول  ه بعد الد  بُ ه  ذ  ما يُ  ض اإليمان  واق  نَ ب   صدَ ق  ي ُ 
 ْمنذا:

َِ ِماا ءٌ يِ ة ِْ َشاايَّاا و ِ  أعااار الرُّ  -1 ي عِ ًق املاادَّ دِ ِاااِْ تَ  ،منذااا ءٍ يِ َشاا عاااءِ ذا، ِْ ادِّ ِااااائِ ن 
 نبمب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ ذلك ًقاااااُو الل تعاااااا : لِااااا

 .[24: ]اجلا ية    َّزت رت يب ىب
 لك  اك يق ُّ تعاا  ضااُ المَّاِ تعاا :  اللِ   ِ بادَ عن عِ  عبارُ تِ ْاالسِ  عافُ نِ االستِ  -2

 ٰى  ين  ىن  نن  من زن  رن  ممام يل ىل مل يك ىك مك

  مب  خب حبجب  هئ مئ خئ  حئ  جئ  يي  ىي ني  مي  زي ري

: نساءال]َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب
172 - 173]. 

 عاءَ تَ ُْشا طَ ساائِ َْ  ذَ ِخاتَّ ، ِْ ًاَ اللِ  رِيِ غَالِ   ِ باادَ ن العِ ئاا مِ يِ شَ  فَ رِ اِ ،  أر ًَ اللِ   ِ بادَ ك عِ  ةُ رِ الشِّ  -3
ْر اللِ وهح مِ دعُ ًَ  ًْاَ تاعَ ًْساأًح الشَّا ن د اتَ ة    ني مي زي ري ُّ ح. ًقاُو الل تعاا : ل عمايذِ وكَّ

 حج مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 .[18: ]ًوأس   َّخس حس جس مخ جخمح جح  مج
 جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّ ًْقاااااااُو الل تعاااااااا : 

 .[14: ]الرعد    َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه
ْسااما ِ صااما ِ لاااِ رسااولُ تَاابَ  اِ ِ ِْ َِ ِساااتِ ناَ تعااا  لِ  ِ اللُ تَاابَ  اِ ا َِ ماااا ءٍ يِ َشاا دُ ِحااجَ  -4 ن ح ِماااى الل عمياااِ 
ْكاذلك   بااتُ ْالاِّ  األمساءِ  ى الل ِ صاما تااه عناِ رساولُ ِ ِْ أَ تعاا  عان أتِسا تااه اللُ أَ  ءٍ يِ َشا تات، 

ْسما   .ِِ ن خمموضاتِ مِ  ءٍ يِ شَ تعا   ِ  يِ اللِ بِ شِ ح، ِْ تَ عميِ 
ْسااما ِ صااما رسااولَ  اا قااُو الل تعااا  خماطبااً  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ح: ى الل عميااِ 

 .[4-1: ]انِّلص َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
 َّ مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ :تعااا  ًْقااُو
 .[180: ]األعراف

: ماااااارم]َّخن حن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : تعااااااا  ًْقاااااُو
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65]. 
ُِ ًب الرَّ ذِ ِعااتَ  -5 ْساامَّ  ىصاامَّ  سااو  رث ُّ ِ ًقااُو الل تعااا :  ِاا ا جاااءَ مااا ءٍ يِ ح ك َشااالل عميااِ 

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف  ىف يث  ىث  نث  مث  زث

 .[26 - 25:]فاطر َّمن زن رن مم اميل ىل
ُِ كَ   مِ دَ َعااا قاااادُ اعتِ  -6 ُِ ي الرَّ دِ َهااا ِاااا ْسااامَّ صااامَّ  ساااو ه  اااريِ  حَ ِعاااحُ  قااااد ِرَّ ِْ اعتِ  ،حى الل عمياااِ 
ااعِ ن حُ ن ِماِحَسا ْا  حُ قااد مُ ، ِْ اعتِ رِ َشااالبَ  ةِ حلاَجا لَ ِشَاِْ  ِْ َِتا  ِِ ِِ  تعاا  حلعااحِ  اللِ   اريِ  حِ ِعااساا
 ل.ِف َ  اللِ  حَ عِ حُ  د ِرَّ قَ ْ ر اعتاَ  ،تعا  اللُ  َُ ما ِأزَ  احلعح  غريِ  وازِ قاد جَ ِ، ِْ اعتِ ْرسولِ  اللِ 

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ًقاااااااااااااااُو الل تعااااااااااااااااا : 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 .[60 :]النساء

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّ ًْقاااااااُو الل تعاااااااا : 

 .[65 :]النساء     َّجف مغ جغ مع جع مظ
 .[44 :]املائد     َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّ : تعا  ًْقُو

ُُ فيِاا جااء  اِ الرَّ  ك  هذا َشا ألرَّ  ؛حهِ رِ تِ ك كُ  كا ري املشركن، ِْ الشا عدم تعتِ  -7 ى صاما  ساو
ْساااامَّ الل ع  جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ُّ ح ًقااااُو الماااااِ تعااااا : ميااااِ 

 .[9 :]  راهيح َّحب
 قاااااب ِْ حنااااوِ ْالعِ  وابِ ًن، ِْ  ااااالثَّ تعااااا ، ِْ  ااااالقرآر العاااارم، ِْ  الاااادِّ  زاء  اااااللِ ذِ االسااااتِ  -8

ُِ الرَّ ذزاء  ِ ذلك. ِْ االستِ  ْسما ى صما  سو  اا ك مزاحاألأبياء. سواء ِكار ذل نمِ  دٍ حَ أَ ح ِْ  ِ الل عميِ 
 ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت نت ُّ ، ًقااُو تعااا : اا دا ِم ِجاا

 .[66 - 65 :]التو ة   َّيل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق
ْمُ   ُ رَ ظاهَ مُ  -9  يهىه مه جه ين ىن  ُّ  ن ًقاُو الل تعاا :ِِ ى املسامِ ماذح عتُ أاَ عااَْ املشركن 

 .[51 :]املائد     َّ يي ىي مي خي حي جي
ْا  َِحااَسااِ ًَ ِأَّاا قاادُ تِ اعِ  -10 اادِ عاان َهاا داا اخلاار َِّ ْسااما د صااما ي حم ال ِ ااى الل عميااِ  ب عميااِ ح 

]آُ  َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ ِ. ًقاااُو تعااااا : باُعااااتِّ 
 .[85 :عِرار

ااامَّ عَ تاَ تعاااا  ال ًاَ  اللِ  ًااانِ عااان دِ  انعااارا ُ  -11 ال ًاَ ُِ اااعِ ِ   حن جن ُّ ِ ًقاااُو الل تعاااا : ل  ِاااَِ
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 .[22 :]السجد  َّمي خي حي جي يهىه مه  جه ين ىن من خن
ُُ ِ الرَّ ا جاااء  ِااشاايئاا مااا ضَ غَاا اِ ن َِ َماا -12 ْسااما صااما  سااو ْلااو عَ ى الل عميااِ  ااح،  ِ، ضاااُ الل  ِاا لَ ِِ
 .[9 :]حمِد    َّ   جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّ تعا : 

ااا لُ ِعااافِ  -13 ْالااادَّ ضاااى  ِاااِْ الرِّ  فُ طِاااْالعَ  فُ رِ ْمناااِ الاَّااا رِ حِ السِّ  يي ُّ يل ضاااُو الل تعاااا : لِ ِ، 

 (1) .[102 : ]البقر     َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 :ن ذلاكذاا     عاض ماا ذكار ِماتِ   ك مجمَ رِجا  تَ ريَ كثِا  ضُ واضِ ْهنااة أَا ،ضِ واضِ النَّا زِ ن ِ ارَ هذه ِما

 يالِ ء مناِ، ِْ حتمِ زِ ِْ ُجا فِ ذاار املااحَ تِ ، ِْ امِ هِ ك  عجاازِ  كا ء منِ، ِْ الشَّايِ ِْ شَ  القرآرِ  حودُ جُ 
اايِ َشاا َِ ُْشااكالزا   ،ِااِعمااى حترِ   ٍ ء جم اا بِ رِ أااا  ِِ . ّل ِ الاَّاا ةِ رِ ِْ تَااا ،ِبِّ ِْ َساا ،ًنِ ك الاادِّ  نِ ِعااِْ الطَّ  ،رِ اخل

ُِ ن ال َّ أعوذ  الل مِ  ْالل ِعمح.ّل  . 

 :سئ َلةاأل
 ؟ إلِارلِ  ضٌ ة أاضِ يَّ  و ِ الرُّ   أعارَ  ليل عمى ِرَّ : ما الدَّ 1 
ِْ أعارِ  و يَّ الرُّ  : ما الترق  ن ِ أعارِ 2   ؟  ِ بادَ معِ لِ  -تعا   -ِ حقاضِ تِ اسِ  ة، 
 تعا ؟ اللِ   ِ بادَ عاء ك عِ تَ ْالشُّ  طِ سائِ الوَ  ح اختاذِ عِ : ما حُ 3 
ْما الدَّ  اللِ  عِ ِر شَ  ح ِ    ريِ حاكُ التَّ  حا : هل ًاِ 4   يل ؟لِ ؟ 
ُِ تِ ة م  االسِ يَ الِ التا  مورِ األُ  حَ عِ  حُ :  نِّ 5   :دال
ُِ الرَّ ، ِْ  ِ الل، ِْ  االقرآرِ  ِا ذزاءُ تِ االِسا -1 ْساصاما  ساو ُِ حااا. ما  االساتِ ح مازِ ما ى الل عمياِ   دال

.  عمى ما تقُو
ْا عن هَ  اا   ِحدسَ ِ ًَ قاد ِأَّ اعتِ  -2 َِّ دِ اخلر ْسما د صما ي حم  ح.ى الل عميِ 
 ا .ن النا مِ  دٍ حَ ذا عن َِ ِْ  ع ِ  يفِ عالِ التَّ  قوطِ قاد سُ اعتِ  -3
 ة.يَّ مِ َِ العَ  اِنِارِ  ضِ واضِ ل عمى أَ : مثِّ 6 

                                           
 لمشيخ صاحل التوزار. " شرح أواضض انسّلم" ُو ذلك:ح( اأظر 1)
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 ة  يرَ ب  الكَ  ب  ك  تَ ر  مُ  مُ ك  حُ 

 :نوب  الذ   امُ أقس
 :ِنِ َِ سِ    ضِ  أوبُ ح الذُّ سِ نقَ تَ 

ْهي كلُّ ريَ بِ مج  كَ : رُ بائ  الكَ  -أ   ناارٍ عمياِ  ِ  اللُ  دَ عَّاوَ ِْ تاَ  ،أياَحاد  ك الادُّ  عمياِِ  بَ تَّ رَ تاَ  بٍ أِ ذَ   ، 
ْمِ بٍ َ اا َ  ِْ نٍ ِعااِْ لَ  اار   ًيفِ دِ ك َحاا رَ ِكاامااا ُذ  : ريَ بِااثاااُ العَ .   عميااِ ى اللصااما  بِّ عاان النَّاا ِيب هًر
ْما هنا  قات،املو ِ   َ بِ بوا السَّ نِ تَ اجِ » ح ضاُ:ْسما  ْالسِّ ؟ ضاُ: الشِّ  ضالوا:  ْضتل النَّ رة  الل،  تس حر، 

ِْكاالُ احلقِّ   ِاا الا  اللُ  مَ الاا  حاارَّ  ِْكاال ماااُ اليَ الرِّ  ،  ْالتَّااتِاا ااا،  ْضَااِحااو  ًااوم الزَّ يح،   احملاااناتِ  فُ ذِ ف، 
 .(1)« ّلت الغافِ  ناتِ املؤمِ 

ْهااي كاالُّ مجاا  َصاا ر:غائ  الص    -ب  ال َْ لاايس فيااِ َحااد  ك الاادُّ  بٍ أِااذَ  غري ،  ك  ِاااص   ياادٌ عِ أيا 
 ِِ   .رَ اآل

اار  :غري ْمثاااُ الاَّاا ْى ِ ااو هًر ْسااما صااما  بَّ النَّاا ِرا   مااا ر  بَ كتَاا  اللَ   رَّ » ح ضاااُ:ى الل عميااِ 
ْاألُ ظَاااأامهاااا النَّ زِ  ناااارِ يِ ة، فالعَ ذلاااك ال حمالَااا ةٌ رِ دِ ىن ُمااان الااازِّ ِ ِمااايبَ ِاااام أَ عماااى ا ااان آدَ  أامهاااا زِ  أاااارِ ذُ ر، 

ْالمِّ تِ االِسااا ْاليَاااأااااه الَعاااساااار زِ ِاع،  ْالرِّ شُ طِ أاهاااا الااابَ زِ  دُ ّلم،  ْالقَ زِ  لُ ِجااا،  وى ِذاااًاَ  بُ ِماااأاهاااا اخلُطاااا، 
ُُّ  .(2)«  ِ ُ ذِّ عَ ًُْ  اُ رِ ، ًَُْادِّق ذلك التَ َنَّ َِ تَ ًْاَ   ُُ وِ ضَاا رَ غائِ َْصا رَ بائِ    كَ  أوبِ يح الذُّ سِ قِ عمى تاَ  ًْد
 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ُّ تعااااااااااااااااااااااااااااااااا :  اللِ 

 جئ يي ىي  نيمي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ : تعاااااااا  ْضولاااااااِ ،[31 :]النسااااااااء َّنن

 .[32 :]النجح َّحئ

 :ة  يرَ ب  الكَ  ب  ك  تَ ر  في مُ  ة  ن  الس   أهل   بُ هَ ذ  مَ 
ِ   ِاأِاا نٌ مِ ؤِ  اال هااو ُماا ؛ْانِااّلصِ  ياادِ وحِ التَّ  ن ِهاالِ هبااا  ذا كااار ِماا رُ تَّااعَ ال ًُ   ِ ريَ بِااالعَ  بُ ِعااتَ رِ مُ 

                                           
ْاه( 1)  ر الذًن ًأكمور ِمواُ اليتامى ظمِاا  منا ًأكمور ك  ﴿ضولِ تعا :  :كتاب الوصاًا،  ابك صحيحِ،  البخاري  ر

ِْك ها : اب ،كتاب انِار  ك صحيحِ، مسمح، و﴾  طو ح أاراا    (.89 رضح ) ،العبائر 

ْاه مسمح ك صحيحِ، (2) ْ ريِ ن الزِّ ِ مِ حظُّ  مَ ُضدِّر عمى ا ن آدَ  :كتاب القدر،  اب  ر  (.2657،  رضح )هىن 
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ْ ر شاااءَ عَ   ر شاااءَ  ،تعااا  اللِ  ةِ يئَ ِشااِ حتاات مَ تِااريَ بِ عَ  ِ  قٌ فاِساا ار عمااى مااا كااار ِ ك النااا َااذَّ عَ  تااا عنااِ، 
ِِ دُ ِ منذا فّل َيمِّ جُ ، ا َيرِ لِ َِ ن العَ مِ   ْهح: ،ة ك ذلكالَّ ال ا  قِ رَ التِ  ّل ِ غُ ّلفاا لِ ه فيذا، 

 ةٌ طاَعا رِ ِتا  ما  العُ تَ ناِ كِا ال ًاَ   ةٌ يَ اِ عِ مَ  م  انِارِ  رُّ  ُ ِ ال ًَ ْهح القائمور:  أأَّ  ة:ئَ ج  ر  المُ  -1
ح ًعااور  ِااار ِفَساا ْعِاار  رضااي الل عنذِااا ك ِاااارِ   ا ِ النااا قُ ْعمااى ضااًو ر هاااذا  وُّ َاااتَ َْ  ،ِيب  عاار 

 ِ.ّلأِ طِ  ُ  يارِ كاٍف ك  َ 
 ةٍ لَازِ نِ  ال هاو ك مَ  ؛رٌ ال كاافِ ْ  نٌ مِ ؤِ ال ُما  ِ ريَ بِاالعَ  بَ ِعارتَ مُ  ْهح الذًن ًقولاور  اأرَّ ة: لَ ز  تَ ع  المُ  -2
َِ ِن تاَ لَ  ن املنزِ  ْ ذا   .ارِ ًن ك النا دِ مَّ ن املخَ فذو مِ  ةٍ  َ وِ تاَ  رِيِ ن  َ أيا مِ ن الدُّ ا مِ رَ ، 
 ار.ك النا  دٌ خممَّ  رٌ كافِ    ِ ريَ بِ العَ  بَ عِ تَ رِ مُ  مور:  أرَّ القائِ  حْه ج:وار  الخَ  -3

ْاملعتزِ  ْاخلواِر ْضُو املرجئة  ْالسُّ  َُّ ا دَ ِلِ  فٌ ا خمالِ لة  ْ مجاعُ نَّ عميِ العتاب   .ةِ مَّ األُ  فِ مَ سَ  ة 

 :ة  ن  الس   ة أهل  ل  د  أَ 
ْمِ داا مِ جِ   ٍ ة كثريَ لَّ دِ أَ  ِ  ةِ نَّ السُّ  ِهلُ  َُّ دَ استَ   منذا: ، رَ ذَّ املطَ  ةِ نَّ ن السُّ ن العتاب العرم 
 .[44 :]النساء  َّخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّ ضُو الل تعا :  -1

ْر الشِّا دالُ: تادُ اآلًاة:  عماى ِرَّ الستِ ْجِ ا تاا عناِ، ،  ر شااء عَ اللِ  ةِ يئَ ِشارة حتات مَ ماا د
َُّ  َ ذَّ ْ ر شاء عَ  ْر الشِّ  لِ عِ ه  تِ رِ تِ كُ   مِ دَ عمى عَ  ِ. فد  رة.ما د

 ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن مم ُّ ضااااااااااااااُو الل تعااااااااااااااا :  -2

  جح مج حج مث هتمت خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 .[10 - 9 :]احلجرات   َّ خض حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح

ْالباا ِ نِ ن املاؤمِ تاُ ِماة االضتِ يَ اِ عِ  مَ ِب عِ رتَ ُِ لِ  تعا  انِارَ  اللُ  دالُ: ِ بتَ ِ االستِ جِ َْ  ن ي ِمان، 
ْجَ بائِ ن العَ ْهي مِ  ف عمى  عضٍ وائِ  عض الطَّ  ِْمر تعا  املؤمنن  انصاّلحِ ذح  ِوَ مَ عَ ر،    ان  . 

  ِو:ح ك انِار.
ْى مساامح  ساانَ  -3 ْساااما الل صااما  رسااوُا  ، ِرا ه عاان ِيب سااعيد اخلاادري دِ ر ح ى الل عميااِ 
ًُْاتِ محَ رَ شاء  ِ ن ًَ ل مَ ِِ دِ ًُ ْ ،  اجلنَّةَ ةِ اجلنَّ  ِهلَ  ل اللُ ِِ دِ ًُ » ضاُ: : اِر النااالناا ل ِهالَ ِِ دِ ِ،  اَر. ا ًقاُو
ْا َماااأظُا ْجاادت ك ضمبِاار َُ ِ مِ ن  ااة ِمااحبَّا ثقااا َِ ااجوه، فيُ أِرِ فا ن  ِااارٍ ِماا ٍُ دَ رِ ن  ضااد  اا خرجااور منذااا مُحَِ
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ب    جاأِاااا ةُ ت احلبَّاااابُاااانِ تااااور فيااااِ كِااااا تاَ بُ نِ ياَ فاَ  (2) ك  اااار احليااااا ، ِْ احليااااا فَايُاِمَقااااورَ  (1)وا  امُتِحُشاااا
 .(3)«  ةا َّ وِ تَ مِ مُ  تراءَ ا صَ ها كيف خترُ ِْ رَ .. ِ  تاَ يلِ السَّ 

ُِ ِ االساتِ جِ َْ  ن حيايف َيارا منذاا َما ،ارأوب ك النااالاذُّ  ِصاحابِ  يادِ ختمِ  مُ دَ ك احلادًيف: َعا دال
ال ًعور انِارُ ك ضمبِ   بات.ات ِْ تركاا لمواجِ يا مِنذِ لِ  ّلا عِ ي فِ املعاصِ   ِ  الا  رِ دِ هبذا القَ  ِ ِدىن  ِار، 

 ُُّ ْماا ك معنااه ِما كِا ًاد اُ قاثِ ر مِ دِ حا  ًعاور ضَا ًانقصُ  انِاارَ  ن األدلاة عماى ِرَّ احلادًيف 
َِ مِ  ةٍ بَّ حَ  ْهذاٍُ دَ رِ ن  ِْرَّ قُ ناِ ًْاَ  ًدُ زِ ًَ  انِارَ  دليل عمى ِرَّ  ،   .ورَ تُ تاِْ تَ مُ  ك انِارِ  ا َ النَ  ص، 

 :سئ َلةاأل
ا : عرِّ 1  ْاالسِ ِثِ م  التَّ   ِ ريَ غِ ْالاَّ   ِ ريَ بِ ن العَ مِ  ف ُكّلا ُِ تِ يل   .دال
 ؟  ِ العبريَ  بِ عِ تَ رِ ة ك مُ نَّ : ما مذهب ِهل السُّ 2 
 3 ِِ  ل ما ًأل:: ِك

 ..........................ِ ال ً رُّ ئمور:  أأَّ املرجئة هح القا
 ري ..................بِ العَ  بَ عِ مرتَ  لة ًقولور:  أرَّ زِ  ينِا املعتَ 

 .................. ِ ريَ بِ العَ  بَ عِ تَ رِ مُ  ا فيقولور:  أرَّ ا اخلواِر ِما 
 ة فيِا ًأل:ئَ اخلاطِ  ح العباراتِ : صحِّ 4 
ْاخلااوارا:  -ِ ِْ ر شاااء  ،ِ َااعذَّ  ر شاااءَ   ،اللِ  ةِ يئَ ِشااحتاات مَ   ِ ريَ بِااالعَ  بَ ِعااتَ رِ مُ  رَّ  ًقااُو املعتزلااِ 

 لِ. رَ تَ  َ 
ْعِر.ئَ عند املرجِ  قِ ًعور ِ ِار التاسِ  -ب  ة كِ ِار ِيب  عر 
 .ارِ ك النا  دٌ فذو خممَّ  ةٍ  َ وِ تاَ  رِيِ ن  َ   ِ ذا مات مِ ريَ بِ ب العَ عِ رتَ مُ  -ا

                                           
 وا..ضُ رَ تاَ شوا فعَن: احِ حِ امتُ (  1)

 ِ األر . ِ  أل ا حتيا ؛ي  ذلكر، مُسِّ املراد  احليا: املطَ  (2)

ْاه مسمح ك صحيحِ (3) ْ ِراا املوحِّ تاعَ   بات الشَّ  : اب ،، كتاب انِارر ْاأظر صحيح (، 1/172) ارن النا دًن مِ ة 
 ْلّلِسِتزاد  ك موضوع العبائر ًراَج : .(161-4/158)البخاري 

 هب رمحِ الل.ر لمحافظ الذَّ العبائِ  -1
 ِ الل.ر لمشيخ حمِد  ن عبد الوهاب رمحالعبائِ  -2
 رمحِ الل. ن حجر اًيتِير ال العبائِ  ر عن ارتعابِ ْاجِ الزَّ  -3
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 ة على اإليمان  يَ ص  ع  المَ  رُ ث َ أَ 

ِِ يَ اِ املعِ   .يٍ ذِ ناَ عا اا لِ ، ِْ ارتِ رٍ كاا ألمِ ِر سواء كار تاَ  ،ةِ اعَ الطا  ّلفُ ة: هي 
 ، اللِعّلهاااا ضاااُو ال  لااااِ  الا  ،ةا بَ عِ بعور ُشااااَْسااا  ٌ ِ ااا ِ  -ق معرفااااة ذلاااك بَ كِاااا َسااا  -ْانِاااار 
ْضَ ظَ واء عِ سَ  دٍّ ِ عمى حَ بُ عَ ت شُ سَ يِ ًرق. فمَ ة األذى عن الطَّ ِْدأاها  ماطَ  ْعمى هذا دِ ِاا  ف مِ ختتَ راا، 

ْا عن الطا يَ املعاِ   ة.اعَ ة ال  هي اخلر
 :النازعااات]َّ مي خي ُّ لإلِااار كِاا ِِاا  الل تعاا  عاان فرعاور  قولااِ: ةا َ افقاد تعااور أاضِ 

21]. 
ْر ذلاااك ااافاااّل حيُاااا ،ْضاااد تعاااور فيِاااا د ُِ ْاٌ ل هباااا  ك ذلاااك  حُ دَ ِقاااذاااا تاَ ْلعنَّ  ،ن انِاااارِ ِمااا ر

ااًِِ شااوِ ْالتَّ  صِ قِ  االناَّ  َِ ْالسَّاار كالزِّ بااائِ ن ِتااى العَ ، ف حنااو ذلااك  ااري معتقااٍد حِ أااا  ْشاارب اخلِاار  ذااا مَّ رضة 
ْالنُّااب مااا ك ضمبااِ ِمااذَهاا ْاخلشااوع  ْ ر  َ ن اخلشااية      فاا ر ِأااابَ ، ِبِاامِ ك ضاَ  ًقِ ااادِ التَّ  ِصاالُ  يَ ِقااور 

ْعَ  ااالل تعااا   َِ ورُ ِ أُاابِاامِ      ضاَ َجاااحلات رَ ل الااااِِ ْ ر متااادَ تُ يَ ِشااه ْ  (1) ارالاارا  ى ك املعاصااي زادَ ِ، 
ْفاا ف مَ رِ عِ ح ال ًاَ فيابِ  -ْالعياذ  الل  -عميِ  حَ ِ    ِر َيتِ عمى ضمبِ   نعراا.ر مُ عِ نِ ال ًاُ  ،عر

ار   ْ ريه عن ِيب هًر ْى انمام ِمحد رمحِ الل  ْساما ضااُ رساُو الل صاما  ر » ح:ى الل عمياِ 
ْأَااابِاامِ وداء ك ضاَ ب كاأاات أعتااة َساان  ذا ِذأَاااملاؤمِ   رَّ  ْاسااتاَ زَ ِ، فا ر تاااب  ْ ر زاد بُاامِ ضاَ  لَ قِ ر ُصااتَ غِ ع   ،ِ
ْجاال ك القاارآر:  ارُ مااو ضمبااِ ذاة الاارا عِ ت حاا  ًاَ زادَ   ىث نث مث زث رث يتىت نتمتُّ الااذي ذكاار الل عااز 

 .(2) [14 :]املطتتن َّ يث

                                           
 س.أَ ْالدَّ   ُ بِ ر: الطَ االرا  (1)

ْاه (2)  حيح.ْهو صَ  (،7939رضح ) املسند  تحقيق ِمحد شاكر حدًيف :ْاأظر(، 2/178ك مسنده ) ِمحد ر
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 ب  ي  لغَ اب   اإليمانُ 

 مفهومه وأثره في عقيدة المسلم:

يمانُ أو    :ب  ي  الغَ ب   اًل: اإل 
ْاِنِاار  ِ  ة، ُعمِاحَ عن احلاسَّا بٍ  ائِ  لِّ ل ك كُ َِ عِ تاَ سِ ًُ  رٌ دَ اِ مَ  بُ يِ الغَ   :، ِيِ بِ ِياالغَ ِْ   ًُاِعمَاح. 
ال ًُاااااحلااااوا ا    حتااااتَ َقاااافااااا ال ًاَ  ،  منااااا ًعمااااح خبااااَ  داَهاااابَ ة  ِ درَ ،  ّل  ياااااء عماااايذح الاَّاااا األأبِ ة العقااااُو

 ّلم.ْالسَّ 
 جن  يم ىممم خمحم جم يل ىل مل خل ُّ ن صتات املؤمن كِا ضااُ تعاا : ْانِار  الغيب مِ 

 .[3 - 1 :]البقر    َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن
 ِرًار: بِ يِ ْضيل ك معَن  ِا ح  الغَ 

اااناااور فاااا كاااار  ائِ ؤمِ ِ ااح ًُ   -ِ ِِ ا جااااء اخلاااَ  ، مااااةِ بااااا عااان احلاسَّ ْعااان رُ    ااا ِ مِ ُساااعااان الل تعاااا  
ْالسا عميذح الاا   ّلم.ّل  

َُ  ِاا نااورؤمِ ذح عاانعح كِااا ًُ تِ بَاايِ تعااا  حاااُ  َ   اااللِ  نااورَ ؤمِ ِ ااح ًُ  -ب  خبااّلفِ  ،وراحلُ اا ِ حااا
 ن.ن األمًرن ك املؤمِ مِ  دَّ  ُ  ؛  ذ  الِن ياَ  ن املعناَ  نافا َ ال مُ  ،املنافقن

يمان  ثانياً: أثَ   م:سل  المُ  ة  يدَ ق  في عَ  ب  ي  بالغَ  ر اإل 
ِْساانأساارِ  موةِ ى سُ مع سُ عِ عَ ناِ داا تاَ كبريٌ  جِ   آ ارٌ  بِ يِ الغَ  ِ  لإلِارِ    ٌ دافِا يفِذا ،ِ ك احلياا ِ ريتِ ، 

ُِ  ي  وِ ضَ  ْمُ  ألعِا  ، منذا:رِّ الشَّ  ةِ حَ عافَ اخلري 
ااااِنِاااّلص ك العَ   -ِ ْ وا ِااا نَ املاااؤمِ  ل: فااا رَّ َِ ْعقا ِااا اااالل  ْاِماااثِ تَ ِِ يَ ِ َساااِ  حياااذر ِمااااللِ  رَ ل ِ ن ، 

ااعِ ملطِ ه اتعااا  عاان عبااادِ   اللُ ا  كِااا ِِااَ  ن الناااِماا يِّ وِ يَ أاِ الاادُّ  رِ عِ ْالشُّاا ك اجلاازاءِ  ةا بَاا ِ يااِ رَ واهِ أَ  ماا   نَ ِِ
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ُّ ذح لاااااِ  قولاااااِ عااااانذح: حااااابِّ 

 .[9 - 8 :]انأسار  َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ
ُِ ك امتِ  ريُ ِسااًَ  ل املاارءَ  َعاا انِااارِ  ِ ِهاالَ د  ِااَعاا: مااا َْ   ك احلااقِّ وَّ الُقاا -ب ْاِماا ثااا ر الل تعااا ، ِ
ْالتَّ الباِطاا يااارِ ْ َ  ، ليااِ  ِ وَ عِ ْالاادَّ  احلااقِّ  ْ يااارِ  حمارَ حااذِ ل  ْ رِ تِاا َ ًر منااِ   اللِ  ِاا ي  وِ فذااو ضَاا نُ املعِاا مَ دِ ُعاا ِ، 

ْعاااذاهبا  اأِاااتعاااا  :اااور عمياااِ احلياااا  الااادُّ  اااأيا  ِِ ْضاااد ِِااا َ رَ ب احلياااا  اآل َِ  اللُ   .  ِ يمِااامِ تعاااا  عااان 
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 مل خل  حم جم هل مل خل حل جل مك ُّ ِ ضاااااُ لقومااااِ: ِأَّاااا    ااااراهيحَ 

 .[58 - 57 :]األأبياء َّ ىم  مم خم حم جم يل ىل
ْضاالوا فيِاا ِِا   ورَ َعارِ فِ  ًبِ ذِ ِعاتاَ ذاأوا  ِ تَ نوا كيف اسِ ا آمَ ِا رعور لَ ر  فِ حَ ِا ِِ  عن سَ ْك ًاح 
 يث ىث نثمث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ تعاااااااااااااااا : الل 

 .[126 - 125 :]األعراف َّ اك  يق ىق يف ىف
ْهااااذا ًعااااور أتيَجااااَّااااوِ يَ أاِ الدُّ  رِ املظاااااهِ  قااااارُ احتِ  -ا ْاُ الاااادُّ  ِاااا انِااااارِ   بِ ِمااااة عِاااارار القَ ة:  أيا ز

ِْرَّ ذا مَاااْمَ  ااا احلياااا َ  ا:ا،  ِِ ااا قااااءِ البَ  هاااي حياااا ُ   َ رَ اآل التااااين عماااى   ًثاااارُ  لِ ِقااان العَ ْلااايس ِمااا ، ِ عادَ ْالسَّ
 َّجه ين ىن منخن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ الباضي، ًقُو تعاا : 

 .[64 :]العنعبوت
ْتعا   -ِِْ   أيا، احليا  الدُّ  تاعِ ن مَ ذاأت فا هي فيِ مِ تَ ور ال  اسِ عَ رِ   فِ عن امرَِ  -سبحاأِ 

ْعَ وِ عَ رِ ن فِ مِ  جا َ ت النَّ بَ مَ ْطَ  ِِ  ارِ الدا  غاءَ ِ ا تِ مِ َِ ر   الل تعا   انِارِ  ورِ نُ ذا  ِ بُ مِ ضاَ  نارَ تَ ا اسِ ِا   لَ رَ اآل
ِِ  ارِ ْالدا   مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ     قولِ: رَ اآل

.[11 :]التحرم َّ مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح  

ْاألحقادِ  ذهابُ  -د ث ورِ ة ًُايحَ حِ ذاا الاَّاضِ رُ طُ   غريِ  تو ِ النُّ   باتِ رَ  يقِ حقِ تَ لِ  يَ عِ السَّ  :  رَّ الِغلِّ 
ْانِار  الغَ  ن النا  ْاألحقادَ  لَّ الغِ  ِ ِساتِ ناَ باا لِ حماِسا ل املارءَ ه  َعايادِ عِ َْ تعاا  َْ  اللِ  دِ ِعان َْ ِما بِ يِ ا ، 

َِ  وابِ  الثَّااعاااا كَِ ِ طَ فاتِ ااارُّ ك مجياا  تَ  ْانِااار الااااقااابِ ن العِ فاااا ِمااوِ ْ ل  َعاا وابِ الثَّاا قِ قُّااحَ تَ ق  ِ ادِ ، 
تو معااِ ِاااالااذي تَ  رُ ِمااي، األَ الباااضِ  وابِ عاااا ك الثَّااَِ طَ  ْانًثااارِ  ة    انحسااارِ َعاافِ دَ نِ مُ  ةَ نَاااملؤمِ  سَ تِ الااناَّ 
ْتسود احملبَّ النُّ   عان الاذًن امتثماوا ذلاك  قولاِ: ْاجلِاعاات كِاا ِِا  الل تعاا  ة  ان األفارادتو  
 حك جك  مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع  جع مظ  حط مض خض حض ُّ 

 مل خل  من خن حن جن مم خم حم جم  هلمل خل حل جل مك لك خك
 يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل
 .[10 - 9 :]احلشر   َّ مي خي حي جي

ْ ذا ختانِااااارِ  فِ عِ َ اااا  ِ ف  الا مَّااااخَ تَ ال تاَ  ،بِ ِيااااالغَ  ِ  انِااااارِ  آ ااااارِ  تمااااك  عااااضُ  ك  ت عااااحَّ َتاااامَّ ، 
 َِ  .اخلوفُ   ِ ا ت
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 :سئ َلةاأل
ْم  تعور خمرِ : ما املعاِ 1   ًن ؟ن الدِّ ة مِ جَ ية ؟ 
 ة عمى اِنِار ؟يَ ر املعاِ : ما ِ َ 2 
ْما تتسِ : ما معَن اِنِار  الغَ 3   ؟ ﴾ ىن من خن ﴿ري ضُو الل تعا : يب، 
 ؟ حِ   املسمِ يدَ قِ ك عَ  بِ يِ  الغَ  ِارِ ر انِ : ما ِ َ 4 
ااور عرَعاافِ  ت امااِر ُ بَاا: ملاااذا ر ِ 5  ر وِ َعاارِ ن فِ ِماا جااا َ ت النَّ بَااْطمَ  احليااا ِ   ِ تَاان مُ ذا ِمااًِ دَ ا  اان ًَااِا

 ِ ؟مِ َِ ْعَ 
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 الثاني الباب
اإليمان أركان
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 الركن األول: اإليمان باهلل تعالى

  رِ وِ مَعار لِ  ِّ ُق املادَ ِ اخلاالِ ِْأَّا يُعاِ،مِ ْمَ  ءٍ يِ َشا ربُّ كالِّ  اللَ  م  اأرَّ قااد اجلاازِ اِنِار  االل هاو: االعتِ 
ِْأَّاااكمِّااا ْحااادَ باااادَ العِ  قُّ حِ ِ هاااو الاااذي ًساااتَ ِ،  ِْرَّ  ًكَ رِ ه ال َشااا    لٌ واه فذاااو  اِطاااِسااا ودٍ بُاااعِ مَ  لَّ ُكااا  لاااِ، 
ِْأَّااةٌ مَااِ  اطِ تُاابادَ ْعِ  ُِ  تاتِ ِااا ِ  فٌ ِااااتَّ ِ مُ ِ ساابحاأَ ،  ُِ  عااوتِ ْأُ  العِااا  صٍ ِقاااأاَ  عاان كاالِّ  هٌ زَّ نَااامُ  ،اجلاااّل
 .بٍ يِ ْعَ 

ْتوحيااااد األلُ يَّاااا و ِ يااااد الرُّ وحِ ة: تَ ّل َااااِ الثَّ يااااد  أأواِعااااوحِ ا هااااو التَّ ْهااااذ ْتوحيااااد األمساااااء يَّااااوهِ ة،  ة، 
 تات.ْالاِّ 

 ة:ي  بوب  الر   يدُ وح  تَ  -1
 ري.د ِ ْالتَّ  ْاملمكِ  قِ  اخلمِ  ْجلَّ  عزَّ  اللِ  هو  فرادُ 

 َّزي ري  ٰى ين ُّ  اُ تعاا : الل، ضا الا  قَ ِ ال ِاالِ ِأَّا انأساارُ  دَ ِقاف فراده  اخلمق: ِر ًعتَ 
 .[54 :]األعراف

 .[3 :]فاطر َّحم جم هل  مل خل حل جل مك لك ُّ ْضاُ تعا : 
  يب ىب ُّ  الل، كِااااا ضاااااُ تعااااا :  الا  ك اخلماااقَ ِ ال ِمِااااِأَّاااا دَ ِقااااتَ عِ ر أاَ ه  املمااااك فاااأَ ا  فاااارادُ ِْماااا

 .[189 :]آُ عِرار     َّ زت رت
 .[88 :]املؤمنور َّ خك حك جك  مق حق مف ُّ ْضاُ تعا : 

ه، كِااا ضاااُ تعااا : ْحاادَ   اللُ  الا  رَ  اِّ دَ ِ ال ُمااِأَّاا انأسااارُ  دَ ِقااد ري فذااو ِر ًعتَ  التَّاا اللِ   فاارادُ ا ِْمااا
 جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جحُّ 

 .[31 :]ًوأس   َّحك جك مق حقمف خف  حفجف مغ جغ مع
ى الل عمياِ صاما ساُو فايذح الرَّ  يفَ عِاكور الاذًن  ُ   فياِ املشاِر عاارِ ياد   ًُ وحِ ن التَّ سح مِ ْهذا القِ 

 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّ ِ ضااااُ تعاااا :  ااال كااااأوا ُمقااارًِّن  ِااا ؛حْساااما 

رف   َّحس جس  .[9 :]الِز
، ضاااُ تعااا   ا رَ عااا اَ ه مُ رَ ِ ِأَعااف أَّاا ،ورَعاارِ ن فِ  مااا كااار ِماا الا  مَ ن  ااين آدَ ِماا عمااومٌ مَ  دٌ َحااه َِ رِ ِعاانْ  ًُ 

 .[24 :]النازعات    َّ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ حعاًة عنِ: 
 مهاااا ِن قَ معاااا  ِاااالِ لِ   را  :، حيااايف ضاااالواشاااًركِ ة عماااى سااابيل التَّ يَّااا و ِ الرُّ  يااادَ توحِ  ر ا اااو ِْأَعااا
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ْالنُّ َِ مِ الظُّ  َِ ن الظُّ مِ  اا ِري  ورَ ْ ر جعموا النُّ  ،ورُ ة   .ةِ م

 ة:ي  وه  لُ األُ  يدُ وح  تَ  -2
ِا  ِ    اللِ تِ بار  ضافَ اعتِ  ؛ فبِ بادَ يد العِ وحِ قاُ لِ تَ ًُْ  ِ    تِ بار  ضافَ ْ اعتِ  ة،يَّ لوهِ يد األُ ى توحِ ًس

ِا اخلمق ًُ  ْهو:  فراد اللِ بادَ يد العِ وحِ ى تَ س   هو الل تعا ، بادَ معِ لِ  قُّ حِ  . فاملستَ بادَ العِ  ِ  ْجلَّ  عزَّ   ، 
 مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ  ة. ضاُ تعا : مَ ِ  اطِ تُ بادَ عِ واه فِ سِ  معبودٍ  ْكلُّ 

.[30 :]لقِار َّزب رب يئ ىئ نئ  

 .[22 :]انسراء   َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ : تعا  ْضاُ
ْجَ  ِاا رَ َتااسااح كَ ْهااذا القِ  ِْماا هُ دَ َحااِ  ِْأاازَ لَ ُسااالرُّ  ل اللُ َساارِ ذلااك َِ  ن ِجاالِ املشااركور،  ، تاابَ العُ  َُ ، 

 :]األأبياااااااااء َّىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ضاااااااااُ تعااااااااا : 
25]. 

 فات:والص   توحيد األسماء   -3
ْساانَّ تاتِ  ِْصاا هااو انِااار  أمساااء اللِ  ى الل عميااِ صاامَّ  بِّ ة النَّااكِااا جاااءت ك القاارآر العظاايح، 

ْذلااك    باااتِ  يااق  اااللِ مِ ح عمااى مااا ًَ ْساامَّ  ِ ِ لااِ رسااولُ تَااِ ِْ ِ بَ ِسااتِ ناَ تعااا  لِ  ِ اللُ تَاامااا ِ بَ  ساابحاأِ، 
ْسااما صااما  ِ ى الل عميااِ صااما تاااه عنااِ رسااولُ ِ ِْ أَ تعااا  عاان أتِساا تاااه اللُ مااا أَ  يُ ِتااْأاَ  ،حى الل عميااِ 
ْمِ يلٍ عطِ ال تَ  ًفٍ حترِ  ن  ريِ ح مِ ْسما   .يلٍ ال متثِ  تعييفٍ  ن  ريِ ، 

 .[11 :]الشورى   َّحي جي  يه ىهمه جه ين ُّ ضاُ تعا : 
ْاأقَسات فياِ  عاض الطَّ مَّ وحياد هاو الاذي َضاوع مان ِأاواع التَّ ْهذا النَّا  قٍ رَ ِوا فياِ    فِاوائاف، 

  .ريَ ثِ كَ 

 :سئ َلةاأل
 ا  ؟: ما مقت ى اِنِار  الل تع1 
ْ ن توحيد األلُ  ةيَّ  و ِ وحيد الرُّ تَ : ما املراد  ِ 2  ْما الترق  ينِ   ؟ ةيَّ وهِ ؟ 
 ح ذلك.ضِّ ؟ َْ  ةيَّ  و ِ الرُّ  ا  توحيدَ ن النا مِ  دٌ ر ِحَ : هل ِأعَ 3 
 ِ ؟تاتِ الل ْصِ  : ما معَن اِنِار  أمساءِ 4 
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 تعالى اهلل   د في أسماء  واع  قَ 

 ّٰ ُّ ِ، ضااااُ الل تعاااا : تَااا اًاَ  نِ ك احلِسااا ةٌ غَااا الِ  :َن؛ ِيتعاااا  كمذاااا حسااا اللِ  ِمسااااءُ  -1

فيذااا  ال أقااصَ  ةٍ مَااكامِ   تاتٍ ِااانة لِ ِِّ َ ااتَ ْذلااك أل ااا مُ  ،[180 :]األعااراف َّنئ مئ زئ رئ
 .جوهِ ن الوُ مِ  ٍِ جِ وَ  ِ 

ِْْصااافٌ اتِ ذااا عمااى الااذا تِ اللَ دَ  بااارِ  اعتِ  ، ِعااّلمٌ ِْْصااافٌ  ِعااّلمٌ  اللِ  ِمساااءُ  -2 بااار مااا  اعتِ  ، 
ْهاي  االعتِ مِ  ت عميِدلَّ  ِا تِ داللَ لِا ؛ةٌ فَاطادِ مُ  ُِ باار األَّْ ن املعاين.  ْاِحاذا عماى مسا  عازَّ  ْهاو اللُ  ،دى 

ْ االعتِ ْجلَّ   ذ.عناه اخلاصمنذا عمى مَ  دٍ ْاحِ  ة كلِّ اللَ دَ لِ  ؛ةنَ باًِ تَ اين مُ الثا  بارِ ، 
 :مورٍ ة ُِ ّل َ ت  َ نَ َِّ  َ تَ  دٍّ عَ تاَ مُ  فٍ صِ ت عمى َْ ِمساء الل تعا   ر دلَّ  -3
َِّ  بوت الاِّ  -ب. ْجلَّ  عزَّ  للِ  ذلك االسحِ  بوتُ  ُ  -ِ  .لا ْجَ  عزا  ذا للِ نَ تة ال  ت 
ْمُ ِِ عِ حُ  بوتُ  ُ   -ا   اها.تَ قِ ذا 

َِّ ًتَ « ِي  السَّاا» مثاااُ ذلااك:  ااالسَّاا ن   باااتَ  اا ْ  بااات السَّ ة لل، تَ ِ  ِصااِي  امساااا لل تعااا ، 
ْمقت اه ْ  بات حعح  جوى.ْالنَّ  رَّ السِّ   ُ َِ سِ ِ ًَ ْهو ِأَّ  ،ذلك 
 ت ِمًرن:نَ َِّ  َ تَ  دٍّ عَ تاَ  ري مُ  فٍ صِ ت عمى َْ ْ ر دلَّ 

 .ْجلَّ  عزَّ  ذا للِ نَ َِّ  َ ال  تَ  ةِ تَ الاِّ  بوتُ  ُ  -. بْجلَّ  عزَّ  للِ  حِ ذلك االسِ  بوتُ  ُ   -ِ
ْ  باتَ ْجلا  عزا  احلي امساا للِ  ن   باتَ َِّ ًت َ «  احليا » مثاُ ذلك:   ِ.ل احليا ِ  ةِ تَ صِ  ، 

َُ يَّااايتِ الل توضِ  ِمسااااءُ  -4 ْعماااى هاااذا فاااّل ًثبُااا لِ ِقااامعَ لِ  ة ال جماااا  ماااا جااااء ك نذاااا  الا ت مِ فيذاااا، 
ْالسُّ  ال ًاُ ال ًُ  ةنَّ العتاب   ن األمساء.ِ الل مِ قُّ حِ ِ  دراة ما ًستَ نُ ال ِعِ  العقلَ  ص؛ ألرَّ قَ ناِ زاد فيذا 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ   ضاُ تعا :

.[33 :]األعراف َّمن زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك  

ٍ  دٍ دَ َعاا   ِ حماااورَ   ااريُ  اللِ  ِمساااءُ  -5 ْسااما  اللى ِ صااما لقولِاا معاانَّ  »ح ك احلاادًيف املشااذور:عميااِ 
 ،كن ِمِقاِ ِحاداا ِماِتَاِْ عمَّ  ،كتا ِاِ ك كِ ِتالَ ِْ ِأزَ  ،كِ أتَسا ِا ياتَ هو لك مسَّ  اسحٍ  ك  علِّ ِسألُ 

ْسامَّ ا ضولِ صمَّ ِما . (1)« عندة... احلدًيف  بِ يِ الغَ  حِ مِ ِ ك عِ  ِ  رتَ  َ أِ ِْ استَ   للِ   رَّ » ح:ى الل عميِ 

                                           
ْاه ِمحد (1) ن حاه ِماْصاحَّ  (1/509)ْاحلااكح  (،972)حادًيف رضاح  (3/253)ْا ان حباار (، 452، 1/391ْ) ر

== 
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ْاحِ ة  الا ن امساا مائِ عِ سِ ْتِ  ةا عَ سِ تِ   .(1)« ة اجلنَّ  لَ َِ ن ِحااها دَ داا مَ  
 ُُّ ْ منا معَن احلدًيف ِرَّ دَ هبذا العَ  األمساءِ  رِ اِ عمى حَ  فّل ًد ن َما ِ ِرَّ أِ أِ ن َشاد ِمادَ هذا العَ  د، 

 ة.ل اجلنَّ َِ حااه دَ ِ
ِا  الل تعا  هو: امليلُ  انحلاد ك ِمساءِ  -6 ْهو ِأواع:ا  ِ هبا ع  ب فيذا، 
ْاألحعاامن الاِّ ت عميِ مِ ا دلَّ نذا ِْ ما يئاا مِ شَ  رَ نعِ ِر ًُ  -ِ  عطيالِ ل ِهال التَّ  اعكِاا فَ   ،تات 

ِِ مِ  ْ ريِ يَّ ن اجلذ ْ أعارُ ة  ِا  لٌ يِ ن ذلك مَ مِ  ءٍ يِ شَ  هح،  ْان باتِ فيذا مِ ب ا  ِ هبا ع  .ن انِار 
ْذلاك شابِ كِاا فعال ِهال التَّ   ،املخماوضن تاتِ ِصا ُِ شاا ِ تات تُ ة عمى صِ ذا دالَّ ِر  عمَ  -ب يِ، 

ِا  لٌ يِ مَ   .يٍِ بِ شِ ّل تَ  ِ  ن ان باتِ ب فيذا مِ ا  ِ هبا ع
َِّ   -ا ِِ ِ كتَ ِ أتَسااا ِااا حا تعاااا  فاااا   ًَسااا ى اللُ ِر ًسااا  رَّ ْذلاااك أل ،ااااارى لاااِ: األبة النَّ يَ سااا
ِِ  ،ةيَّ يتِ الل تعا  توضِ  ِمساءَ  ا لٌ يِ ِ مَ ِ أتسَ  ِ  حا تعا  فا   ًسَ  ة اللِ يَ فتس ِا  كِاا ِرَّ   ،ب فيذااا ِ اهباا ع

 تعا  عنذا. ه اللُ زَّ ناَ ة ًاُ مَ وه هبا أتسذا  اطِ ال  مسا  هذه األمساءَ 
ًاااز زِ ن العَ ى ِمااازا الُعااا قِ قاتِ ل املشاااركور ك اِشاااَعاااكِاااا فاَ   ِ ِمسااااء لاصااانامِ ن ِمسائِاااِمااا قَّ تَ ِشااِر ًُ  -د
 رئ ّٰ ُّ ؛ لقولااِ تعااا : ِ ِاا ةٌ اَّااالل تعااا  خمتَ  ِمساااءَ  ْذلااك ألرَّ  ،ن انلااِت ِمااتقاق الااّلا ْاِشاا
 .[180 :]األعراف َّنئ مئ زئ

ِِ  .[8 :]طاِ َّهئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّ ْضولِ:   عازَّ   االلِ  صُّ فا َيتَ  اللِ  ية  ريِ ْتس
ِا  لٌ يِ مَ  ْجلَّ   ب فيذا.ا  ِ هبا ع

  مب زب رب يئ ُّ ًن  قولااااِ: دِ املمِحاااا دَ دَّ تعااااا  َهاااا اللَ  ؛ ألرَّ محماااارَّ  ِِ ِأواِعاااا  ِياااا ِ  حلااااادُ ْان
 .[180 :]األعراف َّ مت زت رت يب ىبنب

                                           
== 

 .سعود حدًيف ا ن مَ 

ْاه البخاري (1) ْاحِ  الا  ة اسحٍ مائَ  للِ   رَّ  :، كتاب التوحيد،  ابك صحيحِ ر ْمسامح،   (،7392)  رضح (377/13)د  
ْالدعاء،  ابكتاب الذِّ  ْف ل مَ  :كر   ن ِحااها.ك ِمساء الل 
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 تعالى اهلل   فات  في ص   دُ واع  قَ 

ٍُ كَ   تاتُ ذاااا ِصااتعاااا  كمُّ  اللِ  تاتُ ِصاا -1 ، ضااااُ تعاااا : جااوهِ ن الوُ ِمااا ٍِ ِجاااوَ فيذااا  ِ  صَ ِقاااال أاَ  ِاااا
 فُ ِصاااااال األعمااااااى هااااااو الوَ ْاملثَاااااا، [60 :]النحاااااال َّام يل ىل مليك ىك مك لك اك يقُّ 

 األعمى.
ْسَ  اب الاِّ  -2 ْلايس    ةٍ تَ ِاان لِ ِِّ َ اتَ مُ  اساحٍ  كلَّ   ألرَّ  ؛ن  اب األمساء  مِ تات ِ كِاا سابق، 
 منذا ِمساء. قُّ ًُشتَ  تاتِ الاِّ  كلُّ 

ْسَ يَّ وتِ بُ :  اُ ِن َِ سِ ح    ضِ سِ نقَ تعا  تَ  اللِ  تاتُ صِ  -3  ة:يَّ بِ مِ ة 
ْسااما ِ صااما رسااولِ  ِ ِْ عمااى لسااارِ ِ ك كتا ِااِساانتِ تعااا  لِ  ِ اللُ تَااة: مااا ِ بَ يَّااوتِ بفالثُّ   ،حى الل عميااِ 

 ِ. ِ  قِ ئِ الّلا  ِِ جِ عمى الوَ  ةا يقَ قِ تعا  حَ  ب   با:ا للِ فيجِ 
ى ِ صاما رساولِ  ساارِ ِ ِْ عماى لِ تا ِاِ ك كِ ِ عن أتِساسبحاأَ  اللُ  تاهُ ة هي: ما أَ يَّ بِ مِ تات السَّ ْالاِّ 

ْساامَ الل اااألكِ  ِِ ِجااها عمااى الوَ دِّ ِضاا تعااا  ماا    باااتِ  ذااا عاان اللِ يُ تِ ب أاَ ح، فيِجاا عميااِ   املاارادَ  ألرَّ  ؛لَِ
ُِ بوت كَ ثُ ِ لِ تائِ  يار اأتِ  ٍُ ليس  ِ  يِ تِ الناَّ  دَ جمرَّ  رَّ   ذ  ؛هِ دِّ ضِ  ِا  .عِا

فنتااي املااوت عنااِ ، [58 :]الترضااار َّٰذ يي ىي مي خي  حي ُّ مثاااُ ذلااك: ضولااِ تعااا : 
َُ   نَِّ  َ ًتَ   ِ.ياتِ حَ  كِا

ٍُ ْكَ  حٍ دِ مَ  تاتُ ة صِ يَّ بوتِ تات الثُّ الاِّ  -4 ْتاَ رَ ثاُ ِا كَ فعما  ،ِا ُِ ن كَ ر مِ ذَ ت دالال:ا ظَ عَ وَّ ناَ ت   ِاا
ًْذا كاأت الاِّ هبا ما هو ِكثَ  املوصوفِ   ريٍ ثِاعَ ر  ِ ِ ِكثَ هبا عن أتسِ   اللُ ة ال  َِِ  يَّ بوتِ تات الثُّ ر، 

 ة.يَّ مبِ السَّ  تاتِ ن الاِّ مِ 
 ة:يَ الِ  ك األحواُ التا باا  الا ر  الِ ذكَ ة فمح تُ يَّ بِ مِ تات السَّ الاِّ ِما 

 من ُّ  :ْضولاااِ، [11 :]الشاااورى   َّمه جه ين ُّ ِ كِاااا ك ضولاااِ تعاااا : ِالِاااكَ   ِاااومِ عُ  ياااارُ  َ  -ِ

 .[4 :]انِّلص   َّ مه جه ين ىن
 حط مض خض  حض جض مص خص ُّ  ور كِاا ك ضولاِ تعاا : ِ العااذِ قِّ ما ادَّعاه ك حَ  يُ تِ أاَ  -ب

 .[92 - 91 :]مرم    َّ مغ جغ مع جع مظ
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ ك ضولااااِ:  صِ قِ الااااناَّ  حِ هُّ وَ تَااااا يُ ِتااااأاَ  -ا

 .[38 :]ق َّزب رب  يئ



28 
 00ث الرابع: البحار واألنهار مبحال 00

ْفِ يَّ ح    ضسِن: ذاتِ سِ ة تنقَ يَّ بوتِ تات الثُّ الاِّ  -5  ة:يَّ مِ عِ ة 
ُُ ال ًَ  ُِ زَ ة هي: ال    ًاَ يَّ اتِ فالذا  ْالقُ كالعِ   ،تاا هبااِ تَّ مُ  زا ْالبَ ْالسَّ   درَ مح  ْالعِ اَ ِ   ْالعُ زَّ ر  ، وا مُا  

 .ِنِ ناَ ياِ ْالعَ  نِ ًِ دَ ْاليَ  ِِ جِ كالوَ   ،ةتات اخل َّ ْمنذا الاِّ 
واء عماااى كاالساااتِ   ،ذاااامِ عَ تِ   ًاَ  ْ ر شااااءَ  ،مذااااعَ ِ  ر شااااء فاَ تِ يئَ ق فِشااامَّاااعَ تاَ ة هاااي: الااا  تاَ يَّااامِ عِ ْالتِ 

ُِ ْالنُّ  ،شِ رِ العَ   أيا.ِاء الدُّ    السَّ  ْز
 اللَ  ألرَّ  ؛ةٌ يَّااذاتِ  ةٌ تَ ِ ِصاابااار ِصاامِ ِ  اعتِ ؛ ف أَّااّلمِ كااالعَ   نِ ًِ بااارَ اعتِ  ِ  ةا يَّاامِ عِ فِ  ةا يَااة ذاتِ تَ لاِّااْضااد تعااور ا

ْ اعتِ مِّ عَ تَ مُ  ُِ زَ تعا    ًاَ  ح م  مَّ عَ ًتَ  ،ِتِ يئَ ق فشِ مَّ عَ تاَ ًاَ  ّلمَ العَ  ألرَّ  ؛ةيَّ مِ عِ ة فِ تَ صِ  ّلمِ العَ  آحادِ  بارِ ِاا، 
 .[82 :]ًس  َّحق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظُّ ِ تعا :شاء فا شاء، كِا ك ضول

َِ ظِ ن عَ ًِ ْرَ ي عن حمذُ مِّ خَ تات التَّ الاِّ  زم ك   باتِ مِ ًاَ  -6  :ِن ي
ْالثا ِثِ مها: التَّ ِحدُ   يف.يِ عِ اين: التَّ يل. 
ن، املخماوض تاتِ اِ لِ  لٌ تعا  ما ِ  اللِ  تاتِ ن صِ ِ مِ تَ ما ِ بَ  ِرَّ  تِ املثبِ  قادُ يل فذو: اعتِ ِثِ ا التَّ فأما 
 .لٌ  اطِ  قادٌ ْهذا اعتِ 

   َّ مه جه ين ىن من ُّ  :ْضولاااااااااااااِ، [11 :]الشااااااااااااورى   َّمه جه ين ُّ ضااااااااااااااُ تعاااااااااااااا : 

 .[65 :]مرم َّ خن حن جن يم ُّ : تعا  ْضاُ، [4 :]انِّلص
ااا  تعااا   اللِ  تاتِ ة ِصاايَّااتِ يِ كَ   تُ د املثبِااِقااتَ عِ فذااو: ِر ًاَ  ياافُ عيِ ِْمااا التَّ  ْكااذا ِمااِ َّ ِر  ن  ااريِ كااذا 

ْهذا اعتِ لٍ  ِ ها فِادَ يِّ قَ ًاُ   .لٌ قاد  اطِ ، 
  حكجك مق حق مف خف حف جف ُّ : تعااا  ْضاااُ، [110 :]طااِ َّ  حط  مض خض حض ُّ ضاااُ تعااا : 

 .[36 :انسراء]َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك
 .ْجلَّ  نا عزَّ  ِّ رَ  تاتِ ة صِ يَّ تِ يِ عَ لنا  ِ  حَ مِ ِ ال عِ ن املعموم ِأَّ ْمِ 

االَ  -رمحااِ الل  -ْضاااُ انمااام مالااك  ٍُ  واءُ االسااتِ  ا ُسااِئل عاان االسااتواء:ِا  فُ ِيااْالعَ  ، ااري جمذااو
ٍُ قُ عِ مَ  رُ ياِ  َ   .و

َُ يَّاايتِ ضِ وِ تاَ  اللِ  تاتُ ِصاا -7 َُّ  الا  تاتِ ن الاِّااتعااا  ِماا ت للِ بِااثِ فااّل أاُ  ،فيذااا لِ ِقااعَ مِ لِ  ة ال جمااا   مااا د
ْالسُّ   ِ.بوتِ ة عمى  ُ نَّ العتاب 
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 :سئ َلةاأل
 ؟ ْصافٌ ِْ ِ ْهل هي ِعّلمٌ  ،؟ حسَن اللِ  ما معَن كور ِمساءِ  1 :
ْالتَّ تاِ ن ِمساء الل تعا   التَّ َِّ  َ :  نِّ ماذا تتَ 2   ِثيل.يل 
 ليل.ح ذلك م  الدَّ ؟ ْضِّ  دٍ دَ تعا  حماور   عَ  اللِ  : هل ِمساءُ 3 
 ؟ ِْما ِأواعُ  ،الا عمى ما تقُو ؟دِ ستَ مُ  ،الل تعا  ك ِمساءِ  : ما حعح اِنحلادِ 4 
ْسَ : ملاذا كار  اب الاِّ 5   ؟ ن  اب األمساءمِ   تات ِ
 ِثيل ؟م  التَّ  ،ْما الذي  ب فيذا ،؟ ةِبيَّ مالسَّ  تات اللِ : ما املراد  اِ 6 
 7 َُ  ك القرآر. ة للِ يَّ بِ مِ تات السَّ ت فيذا الاِّ رَ ال  ذكِ  :  نِّ األحوا
 ما ًمي: : ما الترق  ن كلٍّ 8 
ْالتِ يَّ اتِ تات الذا الاِّ  -ِ   .يلِثِ م  التَّ  ،ةيَّ مِ عِ ة 

 يف.عيِ ْالتَّ  اللِ  تاتِ يل ك صِ ِثِ التَّ  -ب
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 هاي  لَ عَ  د  الر   عَ مَ  ه  فات  ص  و  اهلل   ة في أسماء  ال  ض  ال ق  رَ الف   لُ و  ق َ 

ْاملعَ ذَ باِّ تار: املشَ تَ طائِ  ِِ تاتِ ْصِ  اللِ  ك ِمساءِ  فِ مَ السَّ  جِ ذَ ناِ فور عن مَ حرِ املنِ   ة.مَ طِّ ة 
ْلاااذلك مُسُّااا تاتِ ِصااا سِ نِ ن ِجااتاتِ ِماااماااوا ِصااعَ جَ ِ، خبمِقاا ذوا اللَ بَّ َشااا :(1)ة ذَ باِّ املَشاا وا املخمااوضن، 

 ة.ذَ باِّ املشَ  ِ 
ْساامَّ ِ صااامَّ ِ رسااولُ ِ  ِااتَ َصااِ ِْ َْ  ااِ أتَسااا فَ َصااماااا َْ  ا عاان اللِ وِ َتااة: أاَ مَاااملعطِّ  ن ح ِماااى الل عميااِ 

ُِ العَ  تاتِ ِصاااا ماااا   يضٍ ِقاااارك أَ فذااااح عمااااى طَاااا ،ِِقااااخبمِ  اللِ  يَِ بِ ِشااااي تَ ِ اااا  با:ااااا ًقتَ  ن ِرَّ شااااِزاعِ  ِااااا
 ور:تُ تاِْ تَ مُ  يلِ عطِ ْهح ك هذا التَّ  ،ةذَ باِّ املشَ 
 تات.ْالاِّ  ور األمساءَ تُ ناِ : ًاَ (2)فاجلذِية  -ِ

ًْاَ عاأِ عن مَ   ا دَ جمرَّ  تور األمساءَ بِ ثِ : ًاُ (3)ة لَ زِ ْاملعتَ  -ب  تات.ور الاِّ تُ ناِ يذا 
َِ  ضَ عِ ور الباَ تُ ناِ ًْاَ  ،تاتالاِّ  ضَ عِ ْ اَ  ور األمساءَ تُ بِ ثِ : ًاُ (5)ْاملاتًردًة  (4)  رَ ْاألشاعِ  -ا  ر.اآل

ااا ًُْ  ذح ِرَّ بَ ذاهِ ة َمااامَاااة الااا   اااَن عميذاااا املعطِّ بذَ ْالشُّ ِور  َِّ تماااك  ضِ عِ باَ ور  ِاااتُ وَصااااملخماااوضن ًَُسااا
ْالاِّ  ْمعنامهاا االشاطِ ْالاِّا االساحِ  ظِ ِتااة ك لَ ن االشاطِ تات، فيمزم ِمااألمساء   ،ِااذِ تِ يقَ قِ اة ك حَ تة 

 ح.هِ رِ ظَ ق ك أَ اخلالِ  ِ  يِ املخموقِ بِ شِ نِ تَ م مِ ْهذا ًمزَ 
ْا ِأااا ْتعطِ تيِ ن أَ ِماا ِ ال  اادَّ ْلااذا ِر ذاااا لل عاان التَّ ذااا  ْضَ ، يِشاابِ يمذااا تنًز ة الَّااالدا  اااوصِ ن النُّ تااوا ِمااْ

 ن:تَ ضِ وِ د مَ حَ عمى   با:ا َِ 
ًْل: ِي تَ ة التَّ  طًرق -1 اعِ الناِّ  ِ  ِِ ِجاالوَ  ًلِ أِْ رها، كتَ   فيذا عن ظاهِ دَ الوارِ  اوصِ ًل النُّ أِْ أ  ،ةَِ
 .يّلءِ  االستِ  واءِ ْاالستِ 
، فيقولور الل ِعماح ْجلَّ     الل عزَّ  اوصِ عاين هذه النُّ ًض مَ وِ تِ ًض: ِي تاَ توِ ة التَّ ًقَ رِ طَ  -2

                                           
ْمِ مَ ل  ن سُ قاتِ ة مُ ذَ باِّ ن املشَ مِ  (1)  هح.ْ ري  يا يقِ شام اجلوالِ ة    هِ ة املنسو َ يَّ نذح اًشامِ يِار، 

(2)  ِِ  ِ.تاتِ ْصِ  اللِ  ِمساءِ  يتِ اا ك أاَ وا مُ ة  ُ فَ رِ املنحَ  قِ رَ التِ  دِّ ن ِشَ توار مِ ِتباع اجلذح  ن صَ  :ةيَّ اجلذ
ْاصِ  :ةلَ زِ املعتَ  (3)  ِ الل.رمح يا ارِ ن البَ احلسَ  سَ جممِ  َُ زَ ل  ن عطاء الَغزَّاُ الذي اعتاَ ِتباع 

ِا  ،ةنَّ ب ِهل السُّ هذِ ِ    مَ جوعِ ِتباع ِيب احلسن األشعري ضبل رُ  :ر األشاعِ  (4)    عنِ.ا رجَ ْ  ًرجعوا ع

ْلعنَّ ْهح فرضة كاألشاعِ  ،ِتباع ِيب مناور املاتًردي :املاتًردًة (5) ْاملعتَ رَ فذح  ن األشاعِ  ،ةلَ ذح ِضرب    املعتزِ ر    ة.لَ زِ   
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 .تاتِ ن الاِّ مِ  ءٍ يِ ذا عمى شَ تِ داللَ  يِ تِ م  أاَ  :ِي ،رهاِ ا ليست عمى ظاهِ  قادِ منذا م  اعتِ  هِ فرادِ 

 :جوه  ن وُ م م  عليه   د  والر  
ْتعاااا  أَتااا اللَ  ِرَّ  -1    َّمه جه ين ُّ ِ فقااااُ تعاااا : ِقاااِ خلمِ تَ شااااهبَ ِ مُ ى ك كتا ِاااسااابحاأِ 

 خن حن جن يم ُّ : ْضاااااُ، [4 :]انِااااّلص   َّ مه جه ين ىن من ُّ  :اُْضاااا، [11 :]الشااااورى

 .[65 :]مرم َّ
ه وَّرَ نااا َصا َ د َْ بُاعِ  مناا ًاَ ْ  ،عماى احلقيقاة داا للِ ن عا ِاِ   ًُعاِقامِ َِ  تاتِ ِاا ِ  اللِ  تاتِ صِ  َِ بَّ ن شَ ْمَ 
 َِ ْهو مشُ  ادِ با ن عُ ِ، فذو مِ يالُ لِ  ْ ار،  ْرَ ًِ اا لمنَّ  ٌِ ا ِ األ   ن مرم. يحَ املسِ  اارى الذًن ًعبد

َْماَتافقاد كَ  ِِ خبمِقا اللَ  َِ بَّ ن َشااد شايخ البخااري رمحذِاا الل: َمايح  ان محااَعاضااُ أاُ  ى ماا َتان أاَ ر، 
ْساما ِ رساولِ صاما ِ  ِ ِْ ْصتَ  ِ أتسَ  اللُ  فَ صَ َْ  ْلايس فيِاا َْ َتاح فقاد كَ ى الل عمياِ   ف اللُ َصار، 

 ة.ذَ باِّ عمى املشَ  د  ْهذا رَ  ،(1) يٌِ بِ شِ ِ تَ ِ  ِ رسولُ ِ ِْ ْصتَ  ِ أتسَ 
ااا تاااابِ العِ  ااااوصُ ت    با:اااا أُ تات جااااءَ ه الاِّاااهاااذِ  ِرَّ  -2 ْر رَ املتاااواتِ  ةِ نَّ ْالسُّ حنااان ماااأمور  ، 

ْالسُّ  اتِّ   .[3 :]األعراف َّ حي جي يه ىه مه جه ُّ تعا : ة، ضاُ نِّ باع العتاب 
ْسما صما  بُّ ْضاُ النا  ْسُ نَّ سُ فعميعح  ِ » :حى الل عميِ  عوا متسَّا ،ًندِ اِشاًن الرا املذادِ  اخلمتااءِ  ةِ نَّ   

ْعَ  ًا واجِ النَّ وا عميذا  ِ  ا هبا،   ْ حمدَ اكُ ذ،  « ة ّللَ ة َضاَعادِ  ِ  ة، ْكلا عَ دِ  ِ  ةٍ  َ حمدَ  لَّ كُ   ف رَّ  مورِ األُ   اتِ ح 
(2). 

 :  .[7 :]احلشر َّجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّ ْالل تعا  ًقُو
ْهذا رد عمى املعطمة. ْرسولِ،  ْحاد الل  ْرسولِ   فِن أتاها فقد أتى ما ِ بتِ الل 

ٍُ ِااكَ   تاتُ الااذي لاايس لااِ ِصاا ِرَّ  -3   ااراهيح  اللِ  ِبُّ ًْااذا ضاااُ أَاا ، ًاااا  ح ِر ًعااورَ ال ًااامُ  ا
   :ِتعااا  ك الااردِّ  ْضاااُ، [43 :]ماارم َّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ أل ياا 

ْا العِ بَااعمااى الااذًن عَ  ، [148 :]األعااراف َّحس  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّ ل: ِجااد

                                           
 .(184ص )معمي الغتار لإلمام الذهب رمحِ الل ( خمتار العمو ل1)

ْد، كتاب السنة،  اب( 2) ْاه ِ و دا ْم السُّ  :ر ْاأظر سنن الطمذي، كتاب العمح،  ابنَّ ك لز ة نَّ ما جاء ك األِذ  السُّ  :ة، 
ْضاُ:دَ ناب البِ ْاجتِ  ْاه ، ْ " حدًيف حسن صحيح "ع  ن  ِماريِ كثِاحَ حَّ ْهاو حادًيف َصا(، 4/126) ِمحد ك املساندر
 ة.َِّ األئِ 
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ِِ  د  ْهذا رَ  ْاملعتَ يَ عمى اجلذ  ة.لَ زِ ة 
ااا ِرا  -4 ْر املت َّاااْالتاااا ةِ حا َ ن الاَّااااحل ِماااف الااااامَ السَّ ْالقااار ْ  تاااوا هاااذه الاِّاااة ِ بَ مَ ا عن  تات 

عوا ك ناازَ تَ ْ  ًاَ  ن األحعاامِ ِما ريٍ ثِاك كَ  ا ُ ع النااناازَ العّلمة ا ن القيح  رمحِ الل: تَ  توا فيذا، ضاُمِ َيتَ 
ْالتا حا َ الاَّ  قَ تَ  ل اتاَّ  ؛دٍ ْاحِ   ٍ ضِ وِ ها ك مَ ِِْبارِ  تاتِ الاِّ  آًاتِ  ْ مرارِ ا عور عمى  ضرارِ ة  هاا ما  هاا 

ْ  باتِ عاأِ مَ  حِ ذِ فاَ  ُُّ قِ قائِ حَ  يذا  ْهذا ًد ِْرَّ  َ  ِنِ وعَ ح النَّاظَاعِ ا َِ عمى ِ ا ذا،  ؛ حا َهايا اا َِ بَ  ِ  ةًَاانالعِ  ياأااا 
اا يااقِ حتقِ  ن متااامِ أل ااا ِماا ْ  با:ااا ِمااِن تاَ ذادَ الشَّ ْرسااولُ نَ ياَّ ، فباَ ياادِ وحِ التَّ  مِ وازِ ن لَاا،  ْتعااا   ِ ذااا الل ساابحاأِ 

ٌُ  سٌ بِ   فياِ لَاَقااياا ال ًاَ  ياأااا شاافِ  ْضااد  (1)باه تِ ال اِشا ةٍ َعاازَ نك مُ  حِ ِماان ك العِ خِ اِسا  الرا وضِاًُ  ال  شااعا
ْسمَّ صمَّ  بُّ ضاُ النَّ  ْسُ نَّ سُ عميعح  ِ » ح:ى الل عميِ  ن تات ِماْ  باات الاِّا« ًن دِ اِشاالرا  اخلمتاءِ  ةِ نَّ   

ْهذا رَ   ة.مَ طِّ عمى املعَ  د  ذلك، 
ر    اهِ ذاا عان ذلاك الظااًمُ أِْ ب تَ ِ ِ اِْأَّا رادٍ ُما تات  اريُ الاِّا ااوصِ ر أُ ِ لاو كاار ظااهِ ِأَّ  -5
ِْاطَ بَ ِاطَ  اللُ  ِر ًعااورَ  مَ زِ ً ااذا لَااتوِ آِاار ِْ تَ  معااَنا  ِْرَّ ح مَ َذااتِ ِ فااا ال أاَ ولُ ُساانااا رَ بَ نااا  ه هااذِ  عناااه. 
ْهااذا مااا ًاُ َذااتِ ال تاُ  وزٌ ُمااْرُ  اااوص ِلغااازٌ النُّ  ة:  ذار مهااا ك  اًَااِ المَّاارسااولِ  ّلمُ َْكاا اللِ  ه عنااِ كااّلمُ زَّ نَاااح، 
ْهذضوحِ ْالوُ  ةْاًداًَ  يارِ البَ   .اوصِ ن النُّ ذح مِ تِ ضِ وِ ة ك مَ مَ طِّ عمى املعَ  د  ا رَ ، 

  عاااان دَ جماااارَّ  د ذاتٌ ِ ال توَجااااتعااااا ؛ ألأَّاااا اللِ  جااااودِ ي ُْ ِتااااتات أاَ ن أتااااي الاِّاااام ِمااااِ ًماااازَ ِأَّاااا -6
ال ًاُ تاتٍ ن ِصالاِ ِما دَّ  ُا ال موجاودٍ   ل كلُّ  ؛تاتالاِّ  تات، عان الاِّا  ٍ دَ جمارَّ  ذاتٍ  جاودُ ر ُْ ضاوا اَ تَ ، 

ااس لااِ ِصااْ منااا الااذي لااي َِ ْم، ف ِ كااار ِسااتِ ناَ ذااا لِ تات الاا  ِ بتَ الاِّاا تااى عاان اللِ ن أَ تات هااو املعااد
ْماتِ  ِ  ذاا للِ بِّ شَ داا مُ ّلا جاحِ عطِّ مُ  ْمِ المُّ  ِ  هِ جودِ وُ ياا لِ ، أافِ املعد ْهذا رَ ز ِِ  د  ،  ْاملعتَ يَّ عمى اجلذ  ة.لَ زِ ة 

 ْاملعااََن  تا:ح ك االسااحِ ِْصاا نَ املخمااوضِ  ِ ماا  ِمساااءِ تاتِ ِْصاا اللِ  ِمساااءِ  تاااقِ ن اتِّ م ِماازَ ِمااال ًاَ  -7
ْتَ تاضذُ اتَّ  ْالعَ يَقاااقِ شااااهبذِا ك احلَ ِاااا  ِِ مِ ة، فَ يَّاااتِ يِ ة  َِ ْلِ  ،ِ ِااا ياااقُ ْتمِ  ُِ ختاُّااا تاتٌ ِصااا مااا  تاتٌ ِصااا وقِ خمُااام

 ِْرَّ ، ودٌ وُجااامَ  ءٌ يِ َشااا شَ رِ الَعااا  رَّ  يااالَ ، فااا ذا ضِ م حااا  ك املخموضااااتِ زَ ِماااْهاااذا ال ًاَ  ،ِ ِااا ياااقُ مِ ْتَ  ُِ ختاُّااا
ْالعَ مَ متا اُ  جااودِ ْالوُ  ءِ يِ ِا ك الشَّااذِ اكِ ن اشااطِ م ِماازَ ِماا؛   ًاَ وجااودٌ مَ  ءٌ يِ َشاا و َ ُعااباَ ال ة، يَّااتِ يِ ذااا ك احلقيقااة 

َِ  قِ اخلااالِ  ، فتااي حااقِّ عااضٍ ِا ماا   َ ذِ ِ ااعِ  اَ  ْ ذا كااار هااذا ك املخموضاااتِ  ْ ، ِماا ِِ ِقاامِ ماا   ن  اااب ِ
 .ةِ الَّ ال ا  قِ رَ التِ  ي ِ عمى مجِ  د  ْهذا رَ 

                                           
ْالاواعق املرسمة (1/15)املرسمة  ق( خمتار الاواع1)  ،(1/210). 
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 تاتُ ذا ِصاااذُ بِ ِشاااال تُ  تاتٌ ن فعاااذلك لاااِ ِصااااملخماااوضِ  ْاتُ ذا ذَ ذُ بِ ِشاااذاتااااا ال تُ  للِ  كِاااا ِرَّ   -8
ْأاَ ن حياايف الثُّ ِماا اتِ ك الااذا  ُِ وِ كااالقَ   تاتِ ك الاِّاا َُ وِ الَقاا ن، فاا رَّ املخمااوضِ  م دَ َْعاا ةِ مَاااملِا اَ  يُ ِتاابااوت 

ْهذا رَ يَّ تِ يِ العَ  ِ  حِ مِ العِ  ِِ  د  ة،  ْاملعتَ يَّ عمى اجلذ  ة.لَ زِ ة 
ااِ ااعِ ك  اَ  ُِ وِ تات كااالقَ ك  عااض الاِّاا ُُ وِ لَقااا -9 َِ ْأاَ ن حياايف الثُّ ر ِمااذا اآل  ةِ مَااي املِا اَ ِتاابااوت 

ْهذا رد  يا تِ يِ العَ  ِ  حِ مِ م العِ دَ ْعَ  ْاملاتًردًة حييف فاَ رَ عمى األشاعِ  ة،   ّلت.ِا ِ ضوا  ن املتَ رَّ   
ٌُ   كَ دَ الاااوارِ  تاتِ الاِّااا   بااااتَ  ِرَّ  -10  مَ زِ فمَااا صِ قِ عااان الاااناَّ  هٌ زَّ نَاااامُ  ْاللُ  - صٌ ِقاااذاااا أاَ يُ تِ ْأاَ  - ِاااا

 ة.مَ طِّ عمى مجي  املعَ  د  ْهذا رَ  ،  با:ا
ْالاِّاا ِرَّ  -11 ًَْ ُذاا اَّ رَ  بااادُ ف العِ تات هبااا ًعاارِ هااذه األمساااء  ًْرجوأَااَيافوأَاا ،ِ هباااوأَاادعُ ح   ِ ِ

ْهذا رَ يمَ ت هذه املعاين اجلمِ فاتَ  ت عن اللِ يَ تِ ف ذا أُ  ،ذابِ فوجِ   ة.مَ طِّ عَ امل ي ِ عمى مجِ  د  ة، 
ْسااما ِ صااما رسااولِ  ّلمِ َْكاا اللِ  ّلمِ َكاا  فَ رِ َصاا ِرَّ  -12 ِ ُتاا َيالِ ه    معااَنا رِ ح عاان ظاااهِ ى الل عميااِ 

ْهااذا ال  ااوز ضاااُ تعااا : حٍ ِمااّل عِ  ِاا عمااى اللِ  ٌُ وِ ضَااا  نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ ، 

 :األعااااااااااااراف]َّ من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
33]. 

 .ًلِ أِْ ة التَّ ًقَ رِ عمى طَ  د  ْهذا رَ .[3 :]األعراف َّ حي جي يه ىه مه جه ُّ : تعا  ْضاُ

 ي:عان  على مَ  ل  دُ ال تَ  د أعالم  ر  جَ مُ  اهلل   أسماءَ  م أن  عَ ن زَ على مَ  د  الر  
ًْطتَّ لٌ ِ  اطِ عاين ًا فقولُ ال مَ  ِعّلمٍ  دُ جمرَّ  اللِ  ِمساءَ  ح ِرَّ عَ ن زَ مَ   منذا: ،مة اطِ  ب عميِ ِمورٌ ، 
 ن املعاين.د  مِ تعور حسَن؛ أل ا ِلتاظ جمرَّ ِر ال  -1
2-  ُُّ ٍُ ْكَ  حٍ دِ عمى مَ  ِ ا ال تد  .ِا
فيقاااُ:  ،سعِ العَ ْ ِاا ْانحسااارِ  ةِ محَااالرَّ  قااامِ ك مَ  بِ َ ااْالغَ  قااامِ ضااوع ِمساااء االأتِ ُْ  حُّ ِاااًَ  ِِأا -3

از اجلباار    أَّ تِ ي فا ِ سِ تِ ت أاَ ِِ مَ  ظَ  ينِّ  ذحَّ المَّ  ْالمَّ دًد العِ ار َشاك ِأات العًز ك ين ف أَّاذاح ِعِطاقااب، 
 . املاأِ  ارُّ ِأت ال ا 

ًُْ  عنذااا فاااادِ ِ ال  ااوز ِر َيااَ  ِأَّاا -4 ها رِ ِ فاااادِ ِسااعاان أتِ  ِِاا َ  اللَ  ف هبااا، لعاانَّ وَصاارها 
ِْ اِ ِسااتِ ناَ ذااا لِ تَ بَ ِْ اِ  ْساامَّ ِ صااما سااولُ ذااا لااِ رَ تَ بَ ِ   نث مث زث رث يت ىت ُّ ح كقولااِ تعااا : ى الل عميااِ 

 .[58 :]الذاًرات  َّىث
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ْكاذلك ضولاِ: ِ وَّ القُ املوصاوف  ِا :ْمعناه ،ِن ِمسائِ مِ  يَّ وِ القَ  ح ِرَّ مِ عُ فاَ   :فااطر]َّخص حص مس   ُّ، 
10]. 

ز مَ   ًزاا.زِ ال عَ  اا ضوًا  حا سَ   ًُ   ِ زَّ ْالعِ   ِ وَّ بوت القُ  ، فموال  ُ زَّ ن لِ العِ فالعًز
ًَْااَِ ِسااقاااُ: ًَ  عنذااا  أفعاًااا فااّل ًُ ح ِر َيااَ  ِاااِ ال ًَ ِأَّاا -5 ًْاَ    ًْاَ مَااعِ رى  ًُْ دِ ِقااح   ًااد، فاا رَّ رِ ر 
ْضاد ِِاَ  ِِ عِ حُ  تاى  باوتُ ة اأتَ تَ الاِّ  لُ صِ تى َِ بو:ا، ف ذا اأتَ ن  ُ مِ  عٌ ِر تات فاَ الاِّ  ِحعامِ   بوتَ   ذاا، 
ْتعا  عنذا  أفعاًا فقاُ سبحاأِ:  اللُ   يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ سبحاأِ 

 .(1).[1 :]ا ادلة َّ جن

 :سئ َلةاأل
 .اذكر هذه الطوائف ،ِتاتِ اء الل ْصِ مف ك ِمست عن  ج السا فَ رَ ف احن: هناة طوائِ 1 
ْالتَّ : ما املقاود  التا 2  ًْل  ضِ أ  ؟ تًو
ْدِ ن الاااارُّ ِماااا ةا ر مخَسااااذُكاااا: اُ 3  ااااذَ ناِ ة عاااان َماااافَاااارِ ف املنحَ وائِااااعمااااى الطَّ  د  اللِ  ف ك ِمساااااءِ مَ ج السَّ

 ِ.تاتِ ْصِ 
ْدٍ رُ  ةَ عَ ذكر ِر اَ تِ: اُ سِ رَ ن ِّلُ ما دَ : مِ 4    .رَ مى األشاعِ ع د
ال  د ِعااّلمٍ جماارَّ  اللِ  ِمساااءَ  ح ِرَّ َعاان زَ َماا ُِ وِ ضَااا طااّلرِ عمااى  ُ  ُُّ دُ ة الاا  تَاامَاا: مااا األمااور الباطِ 5 

 ؟ عاين ًامَ 

                                           
 ف.رُّ اَ تَ  ِ  (29-1/28)( اأظر: مدارا السالعن 1)
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 ة  كَ الئ  المَ ب   اني: اإليمانُ الث   نُ ك  الر  

 م:هُ يفُ عر  تَ 
ْهاي الرِّ وَكالُ ن األَ ِما ق  تَ ِشاِ مُ  أَّا :م، ضيلح الّلا تِ تَ مج  َمَمك،  ِ  ةُ عَ املّلئِ  :ةً غَ لُ  ْضيالساالَ ة  ن ِما :ة، 

 ْضيل  ري ذلك. ، ذا ِرسل :ةَ ألَ 
 تعا . للِ  ْرَ دُ عا ِ  ورٍ ن أُ ور مِ خمموضُ  ِب  يِ  َ  حٌ اعالَ  الحاً:واصط  
َِ ْليس لِ  َِ ة مِ عَ ّلئِ م ْاأللُ يَّ  و ِ الرُّ  صِ اائِ ن  ْضاد َماءٌ يِ ة َشايَّ وهِ ة   هِ ألمارِ  امَّ التاا ياادَ االأقِ  ح اللُ ذُ حَ نَ ، 

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري ُّ ه. ضاااُ تعااا : يااذِ تِ نِ عمااى تاَ   َ وَّ ْالُقاا

 [.20- 19]األأبياء:  َّ هت مت خت  حت جت هب مب خب

األأبياااء: ]َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّ  ْضاااُ عاانذح:
26 - 27.] 

 :اإلسالم   لَ ب  م ق َ يه  ف   ب  رَ ي العَ ك  ر  ش  مُ  قادُ اعت  
تعااا   اللُ  دَّ ْضااد رَ  -تعااا  عِااا ًقولااور  -الل  اتُ نااِااور ِ ااح  َ ة ًزعُ ْضااد كااار ِهاال اجلاهميَّاا

ْ انَّ   حج مثهت مت خت حت جت  هب مب ُّ ح  اذلك  قولاِ: ِذاِِ مِ عِ  مَ  عادَ عميذح هاذا، 

رف:  َّمخ جخ  مح جحمج  [.19]الِز
 حل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ُّ   ْ قولِ:   

[.153 - 150]الاافات:  َّمل خل  

 م:به   اإليمانُ 
ْمعااَن ذلااكاين ِماان الثاااهااو الااركُ ة َعاا املّلئِ  انِااارُ  لل  م  ااأرَّ اجلااازِ  ًقُ ااادِ التَّ  :ن ِركااار انِااار، 

ًْاَ هُ رَ مَ ما َِ  اللَ  ورَ اُ عِ ال ًاَ  ،ورٍ ن أُ مِ  نَ ًن خمموضِ وجودِ مَ  ةا عَ ّلئِ تعا  مَ  ْر.مَ ؤِ مور ما ًاُ عَ تِ ح   ر

 م:ه  ب   اإليمان   جوب  ة وُ ل  أد  
 زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ُّ ضااااااااااااااااااااااااااااُو الل تعااااااااااااااااااااااااااااا :  -ِ

 ْتعاااا  باااارةتَ  لفجَعااا، [285]البقااار :  َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي
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 .ناملؤمِ   يدَ قِ عَ  نمِ  انِارَ  هذا
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ ضاااااُو الل  تعاااااا :  -ب

 .[177]البقر :    َّ ىه مه جه ين ىن من
َْجاا ْتعااا  انِااارَ ساابحاأَ  بِْ ْكَ  ِ   ىق  يف ىف ُّ ها  قولااِ: دَ َحاان جَ ر َمااتَّااهبااذه األمااور 

 .[136]النساء:    َّ يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق

ُِ ضُو الرَّ   -ا ْساما صاما  ساو الَ وا ااا ح جَ ى الل عمياِ   نَ ؤمِ ِر تُا »:ِ عان انِاارِ ِاا ساألَ حينَ   جلً 
ْتؤمِ تِ عَ ّلئِ ْمَ   اللِ  ْاليوم اآلِر،  ْرسمِ،  ْكتبِ  ْشرِّ  القدر ِريِ  نَ ِ    .(1) «ه ه 

ْسااما فجعاال صااما  ْانِااار  املّلئعااة  عااض ِكاار  ِمااة مااا ُذ ح انِااار: هااو انِاااى الل عميااِ  ر، 
ْ أعارُ يِّ عِ طِ القَ  يلِ لِ الدَّ  ِ  تٌ هح  ا ِ ودُ جُ وُ ذلك. فاَ  ِِ    مجااعِ  رٌ تِ ح كُ هُ ،  هباح  انِاارِ  مَ دَ َعا ألرَّ  ؛ناملسام

 .ةِ نَّ ْالسُّ  رآرِ القُ  ًرحِ اَ لِ  ًبٌ ذِ عِ تَ 

 :ور  مُ ن أُ ة م  كَ الئ  المَ ب   نه اإليمانُ م  ضَ ما يتَ 
 :مورٍ ُِ  ةَ ن ِر عَ َِّ  َ تَ ملّلئعة ًاَ اِنِار  ا

 ح.هِ ودِ جُ وُ انِار  ِ  -1
 ن هبح  مجاالا.مِ ؤِ ِ أاُ ح امسَ مَ عِ ن   أاَ ْمَ  ،ً لكجِ   نذح  امسِِ ِ مِ نا امسَ ِِ مِ ن عَ انِار فَِ  -2
ال فقاد ِِا  النَّاتَ تا:ح، كِاان ِصانا مِ ِِ مِ انِار فا عَ  -3 ْساما صاما  بُّ ة جً  ِ ح ِأَّاى الل عمياِ 

ُِ تِ تَ عماى ِصا رآه ْلاِ ِسا قَ مِااِ الا   مَااك    وَّ َحاْضاد ًتَ  ،(2)ق فُااضاد َسادَّ األُ  نااحٍ ة جَ ئَااتُّ مِ عميذاا 
َ
ُ امل

لَ اَ كِا حَ   لٍ جُ رَ  ةِ ئَ يِ هَ  ُِ ك حدًيف السُّ  ل جلً  ْانسّلم السا  ؤا  ق.ا ِ عن انِار 
ّلا يِ د لااِ لَااعبُّااْالتَّ  ِِ يحِ بِ ِسااكتَ   اللِ  رِ ِماان َِ ن ِعِاااًح الاا  ًقومااور هبااا ِماانااا ِمااِِ مِ انِااار فااا عَ  -4

 مع جع مظ حط ُّ يار ِاا  عماى العِ رَ دِ ذح الُقاًِ لايس لادَ  اللِ  ةِ ة جمبولاور عماى طاَعاعَ املّلئِ  ْ اراا، ف رَّ 

َِ ح لِ ذُ فاااطكُ ، [6]التحااارم:  َّ حف جف مغ جغ ْفِ يَ ِااااعِ م ىن دِ ذاااح َِ تُ مِّ عَ ة ال ًُ مَّااابِ جِ  ةِ اَعااامطا ذاااح لِ مُ عِ ة 

                                           
ْاه البخاري ك صحيحِ ) (1) ْمسمح )1/19ر  ِ.م ختر ُ تقدَّ ضد ْ  (،1/37) صحيح انمام مسمح(.1/37(، 

ْلقد  ":لَّ ْج معَن ضُو الل عزَّ  :ْ اب(، 174، رضح )ذكر سدر  املنتذى : اب ،صحيح مسمح، كتاب انِار :اأظر( 2)
  (.287رضح ) حدًيف ". رآه أزلة ِِرى
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 .(1)ًح   َ وَ ذِ أل ح ال شَ  ؛ ٍ دَ جماهَ 
ٌُ َعاااملّلئِ  عضِ بَ ْضااد ًعااور لِاا اال األماان عمااى َْ ِاصَّاا ة ِعِااا مِ ِساارِ تعااا  ًاُ  اللِ  يِ ِحااة مثاال: جً 

ْالرُّ  اااِ    األأبِ  اللُ   َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّ ل، ضااااُ تعاااا : ُسااايااااء 
 .[194 - 193]التحرم: 

 .اتِ بْالنَّ  رِ  املطَ  :ِي ،رِ طِ ل  القَ يل املوكَّ يعائِ نذح: مِ ْمِ 
ااار   ْساااما اى صاااما  بِّ عااان النَّااا عااان ِيب هًر  ن األر ِ ِمااا ّل ٍ َتااا ِ  لٌ ُجاااِاااا رَ  ينَ » ح ضااااُ:لل عمياااِ 

اانَ تاَ فاَ  ّلرٍ فُاا ةَ ًَقاادِ حَ  قِ ِساا: َِ ةٍ حا َ تاا ك َسااوِ َصاا  َ ِِ فَساا فاا ذا   ٍ رَّ ه ك َحااحاب فااأفرغ ماااءَ ى ذلااك السَّااحا
ِ تِاًقَ دِ ك حَ  حٌ ضاائِ  لٌ ُجافا ذا رَ    املااءَ بَّاتَ فتَ  ،ِكمَّا  ت ذلاك املااءَ بَ عَ وِ تاَ ضد اِسا رااِ ن تمك الشِّ مِ  (2) ةٌ جَ رِ شَ 

الاااذي مسااا  ك  ؟ ضااااُ: فاااّلر. لّلساااحِ  ِ. فقااااُ لاااِ: ًاااا عبااادالل ! ماااا امساااكحاتِ فِسااا املااااءَ  ُُ حياااوِّ 
ااا اااوِ ساااألين عااان امساااي ؟ فقااااُ: ِين مسعااات َصاااة فقااااُ لاااِ: ًاااا عبااادالل !   تَ حا َ السَّ  حابِ تاا ك السَّ

: الاذي هااذا ماا ُ  ا  ذ ضماات هااذا، ؟ ضاااُ: ِماا   فيذاانَ ِاااّلر. المسااك، فِاا تَ ة فُاًَقاادِ حَ  قِ اِساه ًقااُو
ْآكُ ثِ مُ ثاُ ق  ِ دَّ اَ ا منذا، فأتَ ر    ما َيرُ ف ين ِأظُ  ْعِ  لُ ِ،  َِْ يا   ُ ِأا   .(3)«  ُِ ثَ مُ  اُ  دا رُ مثاا، 

 تعا . اللِ  رادِ عة عمى مُ ن ضبل املّلئِ ر مِ ًف املطَ ارِ ْهذا ًعين تَ 
ْالسَّ ْهو  سرافيل عميِ الاَّ  ،ور الاُّ ل ْمنذح: املوكَّ  ْهو الذي ًاَ ّل   تعا   ر اللِ مِ أَ خ فيِ  ِ تُ ناِ ّلم، 

ْالنَّ عَ اِ ذا ا ًُ عند مساعِ  ا ُ ع النا زَ تِ ة ًاَ خَ تِ ، أاَ ِن تاَ خَ تِ أاَ  كِا ضاُ   يفِ عِ ة الباَ خَ تِ اأية أاَ ة الثا تخَ قور، 
 جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ    تعا :

.[68]الزمر:  َّ خي حي  

ْاحِ  ضِ بِ قَ ل  ِ ْمنذح: املوكَّ   جم هل مل خل ُّ ِ، ضااُ تعاا : ِْعواأُ  ك املوتِ مَ ْهو مَ  ،األر

 .[11]السجد :     َّمن خن حن جن مم خم حم

 َِ  جس مخ جخ محجح مج حج مث هت مت خت ُّ ة ضااااااااُ تعاااااااا : ة اجلنَّاااااااأَااااااازَ ْمااااااانذح: 

 .[73]الزمر:     َّمض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس

                                           
 .(19 ص)( اأظر: أبذ  ك العقيد  انسّلمية لمشيخ حمِد الااحل العثيِن 1)

 . ِ رَّ ك احل املاءِ  يلُ سِ ة: مَ جَ رِ ( الشَّ 2)

ْاه مسمح ك صحيحِ،  ( 3) ْالرضر   (.2984، رضح )الادضة ك املساكن :ائق،  ابكتاب الزهد 
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 َِ ْمُ شَ ة عَ سعَ هح تِ دُ دَ ْعَ  -ة يَ  اأِ لزَّ ْهح ا -ح نَّ ذَ ة جَ أَ زَ ْمنذح:  ّلم، ك عميِ السَّ ح مالِ ذُ مُ دا قَ ر، 
 نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ ضاُ تعا : 

 .[31 - 27]املد ر:  َّيث ىث

رف:   ٌَّّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي   ُّ ْضاُ تعا :   .[77]الِز

 ري ٰى ُّ كِاا ضااُ تعاا :   بااتقا املعَ  حُهاِ ْ ِحوالِا يا ِ ك مجَ  دِ ِباالعَ  مور  تاظِ نذح: املوكَّ ْمِ 

 .[11]الرعد:    َّ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي

 .[61]األأعام:  َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّ ْضاُ تعا : 

اعَ  ظِ مور  ِتاْمنذح: املوكَّ  اِما دِ ِباالعَ  لِ َِ َِ ْهاح الِعارٍّ ِْ َشا رِيٍ ن   ىب ُّ  بور ضااُ تعاا :العااتِ  رامُ ، 

رف:  َّنث مث زث  رث يتىت نت مت زت رت يب  .[80]الِز
 - 10]انأتطااار:  َّ نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ُّ : تعااا  ْضاااُ

12]. 

يف َعا اَ  ِِ مِّاُِ  نِ طِاك  َ  رٍ ذُ ِشاة َِ عَ ِر اَ  لإلأسارِ   ذا تَّ  ة ك األرحامِ نَّ األجِ مور  ِ ة املوكَّ عَ ْمنذح: املّلئِ 
َِْ  اللُ  ِْجَ ضِ رزِ  بِ تِ عَ  ِ ه رَ مَ  ليِ َمَمعاا  ْعَ مِ ِ  ْشَ مِ َِ ِ  كِا  بت ك حدًيف ا ن مسعود يد.  عِ ِْ سَ  يا قِ ِ 

 .(1)ك صحيح مسمح 
ُِ سُ مور  ِ ْمنذح: املوكَّ  ْدِ  ِّ ه عن رَ  ِِ ك ضاَ   َ ضِ ت  ذا ُْ امليِّ  ؤا ْأَ ًنِ ِ،   .ةِ نَّ ت ك السُّ بَ كِا  اَ   ،ِيِّ بِ ِ، 

 :ر  شَ البَ م ب  هُ ت ُ الق َ عَ 
اا ْتعااا  املّلئِ  ل اللُ ْكَّ ة يَقاا ِ ة َْ ّلضَااذااح عَ ْمنذااا انأسااار، فم ،املخموضاااتِ  أصاانافِ ة  ِ َعااساابحاأِ 

فا  ح »  ن القيح ك كتا ِ   ا ة المذتار فقاُ:ة انمام اّلضَ ه العَ ة، ذكر هذِ تَ طِ وأِ أُ ن حن كَ ِ مِ  ِ 
ْتَ رٍ وِ    طَاااا رٍ وِ ن طَااااِ ِمااااامِااااقِ ْأاَ  -ِي انأساااااار  -ِ يِقاااامِ خِ تَ مااااور  ِ كَّ َو مُ   ِ ك ِطبااااااقِ ِظااااتِ ْحِ  هِ ًرِ ااااااوِ ، 

ْكِ الاااثَّ  مِااااتِ الظُّ  ْعَ ضِااازِ ة رِ تا َاااّلث،  َِْ مِاااَِ ِ  َْشااامِاااجَ ِ،  َْساااتِ قاَْ ِ  ْمُ تِ عادَ ِ  ِ، ِحوالِااا ِ ك مجيااا ِ تِااامَ ّلزَ ِ، 
ِْفعالِاااِضوالِااا ْ حاااااءِ  ْحِ ِ  ْضَااااِ ك حياتِاااِظاااتِ ِ،  ْعَ ِ عناااد َْ ِْحااارُ  ضِ بِ ِ،  ِ ِقاااذا عماااى ِالِ ِضااارِ فاتاااِ، 

                                           
ْاه البخاااري ك صااحيحِ، (1) ْمساامح ك صااحيحِ،3208، رضااح )ذكاار املّلئعااة :كتاااب  اادء اخلمااق،  اااب  ر : كتاااب (، 

ِْجَ ضِ زِ ة رِ تا َ ْكِ  ِِ مِّ ُِ  نِ طِ ي ك  َ مِ كيتية اخلمق اآلدَ :  لقدر،  ابا   (.2643، رضح )ِتِ عادَ ِ ْسَ تِ قاَْ ِ ْشَ مِ َِ ْعَ  ِِ مِ ِ 
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ْهااح املوكَّ رِ ْفااطِ  ْأَ ذا ِااعَ مااور  ِ ه،  ااعِ ِ  ِِ ْهااح املو يفِ ِعااالباَ  دَ ِعاْ اَ  خِ زَ رِ ِ ك البَاااي ااعَ مااور  ِ كَّ ،   يحِ عِااالنَّ  آالتِ  لِ َِ
 . ذابِ ْالعَ 

َِ ْلِ  ْاملعمِّ ن  ااا ذر اللِ املاااؤمِ  دِ ِباااعَ مِ تاااور لِ املؤمنن فذاااح املثبِ  ِااا ةٌ ّلضَاااة عَ َعاااّلئِ م ِ ُعاااتَ ناِ ِاااور لاااِ ماااا ًاَ ، 
ْليا ُ ا ُّ مور الذا ْاملقاتِ  ْهح ِ ِِ ه ك الدُّ ور عنِ،  ْاآل ْأَاعِ ْهح الاذًن ًَ  ، رَ أيا  ًَْ ِ  ِاد  لياِ،  ِوأَاعُ دِ اخلري، 

ْأَ حيذِّ  رِّ ِ عن الشَّ أَ وِ ذَ ناِ ًْاَ  ْلياا ُ ر ِْأااارُ ِ منِ، فذاح ِ ْحَ ه  ْمُ تُاظَ تَ ه،  امِّ عَ ِ  ْأاِصاُِ ْالادا حُ وه،   اعورَ وه، 
ْاملسااتاَ  ْهااح الااذًن ًَ تِ غِ لااِ،  ْر لااِ،  ًُْ  ِّاارَ  ةِ ك طاَعاا ور عميااِ مااا دامَ مُ ِااار ح مِّااعَ ًاُ  ور عميااِ مااا دامَ مُّ َاااِ، 

ًْاُ اخلريَ  ا َ النا  ابَ ،  ْأَ شِّ ْعناد مَ ناِماتعاا  ك مَ  ة اللِ راَماعَ ِ  ِ ر ًْاوم  اَ تِاوِ ِ،  ْهاح الاذًن ًاُ ثِاعِ ِ،  ْأَاهِّ زَ ِ،  ِ د
ًْاُ ك الدُّ  ِِ بوأَ  ِّ رَ أيا،  ْهاح الاذًن ًَ رَ ِ ك اآل ْأَاكِّ ذَ  ،  ًْاُ ِساِ  ذا أَ ر انَ ي،  ًْاُ َساِ  ذا كَ طوأَ شِّ ِ  ذا توأَابِّ ثَ ل، 

ْهح الذًن ًَ زَ جَ  ِِ أِ ااحل دُ ك مَ  ورَ عَ سِ ع،  ْآ  ِ.تِ رَ ياه 
حياااارِ عاااادُّ  ااال ًُ  ؛نمِ املن ا ااارِ   الظاااارَ َتاااور العَ ك حااان ِ اااح ال حيبُّااا ًْاُ  ُ ْ ح  ماااوهبح ضُ  لاااورَ زِ لِ زَ و ح 

َِ  اللِ  لِ سُ ح رُ ذُ نو ح فاَ عَ مِ ًْاَ  ر اللِ مِ أَ  ِ  ذابَ لور هبح العَ نزِ ًُْ  َِْ قِ مِ ك  ْسُ رِ مِ ِ  ْ ان عِ ه  ينَ را ُ تَ ه،  ، هِ باادِ ِ 
ْتَ  ه ك ِضطارِ دِ نِ ن عِ مِ  رِ مِ األَ ُ  ِ زَّ ناَ تاَ تاَ   رآرِ ن الُقاِما رَ ِكاماا ُذ  ة كالا لَّ ِْدِ  .(1)«  األمرد  ليِ  ِ عَ اِ العا ، 

ْفَ ْهي مَ  ،هارِ كِ ذِ  ِ  ُو املقامُ طُ ًَ  ةِ نَّ ْالسُّ   ذا. ِ عِ  اَ  رُ كِ ق ذِ بَ ْضد سَ  ، رَ ذِ تَ شِ ة مُ عر

 ة:كَ الئ  المَ ب   اإليمان   مراتُ ثَ 
 منذا: ،ةٍ يمَ مِ جَ  ر مثراتٍ ِِ ثِ ة ًاُ عَ املّلئِ انِار  ِ 

ْضاُ  اللِ  ةِ َِ ظَ عَ  ِ  حُ مِ العِ  -1  ق.اخلالِ  ةِ َِ ظَ ن عَ مِ  املخموقِ  ةَ َِ ظَ عَ  ِ، ف رَّ طاأِ مِ ْسُ  ِِ تِ وَّ تعا  
ح ِذان ًقاوم  تظِ ة مَ عَ املّلئِ  ن هؤالءِ ل مِ كَّ م، حييف َْ  آدَ يِن بَ  ِ  ِِ تِ ناًَ تعا  عمى عِ  اللِ  رُ عِ شُ  -2

ح.ةِ تا َ ْكِ    ِعِاًِ
 .(2)الل تعا    ِ بادَ ن عِ ِ مِ عمى ما ضاموا  ِ  ةعَ ة املّلئِ حمبَّ  -3

 :سئ َلةاأل
 ؟ حة فيذِ ِهل اجلاهميَّ  قادُ ْما اعتِ  ،؟ عةِ  املّلئِ  : ما املرادُ 1 

                                           
 .(126ْ ،2/125)    ا ة المذتار ال ن القيح( 1)

 .(20ص)ك العقيد  انسّلمية ( أبذ  2)
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 ؟ دالُ عمى ذلك: ما حعح اِنِار  املّلئعة م  االستِ 2 
 ن اِنِار  املّلئعة ِموراا، اذكرها.َِّ : ًت َ 3 
 4 ُِ  .لٍ َِ عَ  ليل لعلِّ ة، م  ذكر الدَّ اخلاصا  ةعَ املّلئِ  : اذكر  عض ِعِا
 :ةعَ املّلئِ  ةُ ّلضَ : ما عَ 5 
  العافًرن.  - املؤمنن. ا  - اِنأسار. ب  -ِ

  اا منذا.عِ ر  اَ كُ ِذ اُ  ،ةيمَ مِ جِ  : لإِلِار  املّلئعة مثراتٌ 6 
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 ب  تُ الكُ ب   ث: اإليمانُ ال  الث   نُ ك  الر  

 وب.تُ عِ ، فعَن مَ تابٍ ب: مج  كِ تُ العُ 
ا اللُ تُ راد هبا هنا: العُ ْامل موا هبا    اِ يَ ًح لِ  ةا داًَ ْهِ  قِ مِ خَ مِ لِ  ةا محَِ ِ رَ مِ سُ تعا  عمى رُ  ب ال  ِأًز

ِِ أِ :ح ك الدُّ عادَ سَ  ْاآل   .رَ يا 
 انِار. ن ِركارِ مِ ٌن كِ تعا  ُر  اللِ  بِ تُ عُ ْانِار  ِ 

ااتُ لل تعااا  كُ  م  ااأرَّ ًق اجلااازِ ااادِ ْمعناااه: التَّ  ِْ ااا   احلقِّ  ِاا هِ بااادِ ِ    عِ مِ ُسااا عمااى رُ باااا ِأًز املباان، 
 الذي ِراد. ِِ جِ كِا شاء عمى الوَ   ةا يقَ قِ ح هبا حَ مَّ عَ تَ  ْجلَّ  عزَّ  اللِ  كّلمُ 

 :ب  تُ الكُ ب   اإليمان   جوب  ة على وُ األدل  
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ ضااااااااُو الل تعااااااااا : -ِ

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .[136: ]البقر  َّ

ااا ذحيِّ بِاااأَ  ةطَ واِسااا ِ  حيذِ مِاااعَ  ُزَ أِااااَِ  ْفاااا ِ ِااا ناااوامِ ؤِ ًاُ  ِر نَ نِ املاااؤمِ  رَ َماااَِ  تعاااا  اللَ  فااا رَّ  َِّ  ْهاااو  دحم
 للِ  ياااداا اأقِ  نذحِماا دٍ َحااَِ   اان ًااقٍ رِ تِ تاَ  رِيِ َ اا نِماا رهبااح نِماا نيِّاابِ النَّ  عمااى َُ زِ أِااُِ  فااا نااواؤمِ ًُْ  رمالَعاا رآرالُقاا

 .هِ خل َِ  قاا ًدِ اِ ْتَ  تعا 
 زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ُّ : تعاااااااااااااااااااااااا  الل ضاااااااااااااااااااااااُو -ب

 خت حت جت هبمب  خب  حب جبهئ مئ  خئ حئ  جئ يي ىي  ني  مي

 .[285: ]البقر    َّمت

اة عماى  َ  ةمت اآلًَ َِ اشتَ  ُِ الرَّ  ة  ِاارِ تَ ِصا ياارِ العِر َْسا ىصامَّ  ساو ْاملاؤمِ مَّ الل عمياِ   ْ ياارِ  ،نِن ح 
ْا  ِ مِ ما ُِ  ْ املّلئِ  اللِ  ِ  ن انِارِ ِ مِ ر ْ ِ عَ تعا    ضِ عِ الباَ  ِا رُ تِ ؛ فاالعُ ًاقٍ رِ تِ تاَ  رِيِ ن َ اِما لِ ُساالرُّ ْ ِ  بِ العتُ ة 
 يعاا.هبح مجِ  رٌ تِ كُ 

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّ ضااااااااااُو الل تعااااااااااا :  -ا

 ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يثىث نث مث زث رث

ْتعاااا   انِااارِ سااابحاأَ  ر اللُ فاااأمَ ، [136: ]النساااء    َّ يل ْ ِ  ِااا ِ  ْ ِ ساااولِ رَ ِ  عماااى  ُِ املنااازَّ  تاااابِ العِ ِ 
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ُِ الرَّ  ْسمَّ  ىصمَّ  سو ْ ِ الل عميِ  ْهو القرآر،  ْضاَ رآرِ القُ  لِ بِ ن ضاَ مِ  ةِ لَ زَّ املناَ  بِ تُ العُ ح  ْتعا  سبحاأَ  رَ رَ .   ِ
ْ ِ عَ املّلئِ  ِ  رَ تِ العُ  ِِ  مِ وِ الياَ ْ ِ  لِ سُ الرُّ ْ ِ  بِ تُ العُ ة   ِ تعا . ِ  رِ تِ العُ  ِ  رِ اآل

ُِ الرَّ  ُُ وِ ضاَ  -د ْسمَّ مَّ ص سو ل حن سَ ى الل عميِ   نَ مِ ؤِ ِر تُاا» لِ عن انِار:أَ ح ك حدًيف جً 
ْكُ تِ عَ ّلئِ ْمَ   اللِ  ْرُ بِ تُ ِ  ِِ مِ سُ ِ  ْاليوم اآل  .(1)« ه رِّ ْشَ  هِ ريِ َِ  رِ دَ القَ ن  ِ ْتؤمِ  ،رِ 

ُُ ل الرَّ عَ فجَ  ْسمح انِارَ  سو  انِار. ِركارِ  دَ حَ تعا  َِ  اللِ  بِ تُ عُ  ِ  صمى الل عميِ 

 :ب  تُ الكُ ب   نه اإليمانُ م  ضَ ا يتَ م
 :مورٍ ُِ  ةَ ن ِر عَ َِّ  َ تَ ًاَ  بِ تُ العُ انِار  ِ 

ًْا مِ  انِار  أرَّ  -1  ن عند الل.أز
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ ِ كالقرآر، ضاُ تعا : ِ منذا  امسِ نا امسَ ِِ انِار فا عمِ  -2

 .[89: ]النحل   َّىئ نئ مئ  زئ رئ

 يت  ىت نت مت زت ُّ ّلم، ضاااُ تعاااا : يااِ السَّاات عمااى موساااى عملَاازِ أِ ورا  الاا  ُِ ْالتَّاا

 .[44: ]املائد    َّرث
 حم جم يل ىل مل خل ُّ  :تعاااااا  ضااااااُ ، ىيَسااااعِ  عماااااى ُزِ أِااااُِ  الاااااذي ْانجنياااال

 مي خي حي  جي  يه ىه مه جه ين ىن من  خنحن  جن  يم  ىم  مم  خم

 .[46: ]املائد     َّ ٰذ يي ىي
ْد يَ ْتِ  ور الذي ُِ ْالزَّ   .[163: ]النساء َّٰر ٰذ يي ُّ ، ضاُ تعا : ِ دا

ْموسااى عميذِااا السَّااف   ااراهِ حُ ُْصاا  حك  جك مق حق مف خف حف ُّ ّلم، كِااا ضاااُ تعااا : يح 

ْضولااااااااااااااِ: [37 - 36: ]الاااااااااااااانجح َّ حل جل مك لك خك  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُّ ، 

 .[19 - 18: ]األعمى َّ مب زب رب

ِِْباا هاا كأِباارِ ن ِِبارِ مِ  حَّ ًق ما صَ دِ اِ تَ  -3 ن العتاب ف ِماُ ِْ حيارَّ دَّ بَاماا   ًاُ  رِ القارآر 
 ة.قَ ا ِ السا 

ااالعَ  -4 ْالتَّ َضاااْالرِّ  ،نذاااخ مِ َسااانِ مااا   ًاُ  أحعاااامِ ل  ِ َِ ِ ِم   تَاااَِ عِ ِناااا حِ ذِ سااواء فَ  ،ِيح  ِاااساامِ ى 

                                           
 ( تقدم ختر ِ.1)
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مجيااا  العُ ِِ ذَ تِ أاَ  ااا بِ تُاااذاااا،  َِ ة مَ قَ ا ِ السا   زت رت يب ُّ يح ضااااُ تعاااا : ِظاااالعَ  رآرِ القُ ة  ِااانساااو

ْعمااااى حاكِ  :ِي، [48: ]املائااااد  َّىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت ِاااااا عميااااِ، 
اااالعَ  وزُ هاااذا فاااّل  ااا ااا بِ تُاااالعُ  ن ِحعاااامِ ِمااا حٍ ِعاااحُ  يِّ أَ ل  ِاااَِ ال  اااوز رآر، ه الُقااارَّ ضَاااا ماااا َِ ة  الا قَ ا ِ السا

ٍُ  يا أَ منذاا  ِا ح    ِيٍّ حاكُ التَّ  ُِ ِما حاا  هن من خن حن جن مم خم حم ُّ لقولاِ تعاا :  ن األحاوا

 .[59: ]النساء   َّمب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه

 :تاب  الك   ى أهل  دَ ة لَ وجودَ ب المَ تُ الكُ 
ااباااا حُ تُ ِ كُ مِ ُسااعمااى رُ  اللُ  َُ د ِأاازَ لقاا اا ،نَ ِِ عمااى العااالَ  ةا جَّ اامِّ عَ من ًاُ معااامِ لِ  ةِ حمجَّ ااُِ َِ  ةَ و ح هبااا احلع

: ]احلدًاااااااد َّ مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ زكاااااااو ح ضااااااااُ تعاااااااا : ًُْ 
ْانجنياالِ التَّاا بِ تُاان هااذه العُ ِْماا، [35 ِِ  ورا   اا ِيَّاابِ عمااى أَ  ِ اللُ لَاارآر العاارم الااذي ِأزَ رهااا الُقااْآ َِّ د حم

 مم ام يل ُّ ن: ثِ العااا ِ  يفِ بَاان عَ ِماا ِِ  تِظاا لَ تَّااعَ ْتَ  ةِ قَ ا ِ السااا بِ تُااالعُ  ِ مجياا َ خ  ِااَساانَ ن فاَ يِّاابِ ِااات النَّ 

ا ًن، ِمااعمى اخلمق ِمجعان    ًاوم الادِّ  ةا جَّ قى حُ بِ يَ ِ سَ ؛ ألأَّ [9: ]احلجر  َّ نن من زن رن
ُِ نُ  ِ ي ذِ ًنتَ  دٍ مَ أَ  ِ  ةٌ تَ ضاَّ ؤَ ة ف  ا مُ قَ ا ِ ب السا تُ العُ  ًْذا   تعُ خُ سَ نِ ما ًاَ  ْز افِ ن التَّ مِ  ةا ومَ اُ عِ ن مَ ذا،   حًر
ْضَااااا ؛صِ قِ ْالاااااناَّ   ِ ًاااااادَ ْالزِّ   ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ُّ   ذلاااااك فيذاااااا ضااااااُ تعاااااا :  ااااال 

 .[79: ]البقر   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 .[46: ]النساء   َّمه جه ين ىن من خن حن ُّ : تعا  ْضولِ
 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص  ُّ  :تعااااا  ْضولااااِ

 .[75: ]البقر     َّجك مق  حق مف خف حف

ْهنااة ماا ًاُ     اللِ  بِ تُاة هاذه العُ بَ ِسامعاِ أِ  حُّ ِااجود ذلاك فاّل تَ وُ ْلِ  ة حَّ م ِصادَ د َعاِّاؤَ تعاا ، 
 ِ القرآر العرم. ِ  رَّحَ ة    الل تعا  م  ما صَ سبَ هذه النِّ 
 ن ذلك ما ًمي:مِ 
ُِا بٍ ن كتُ مِ  تابِ العِ  ي ِهلِ ما ك ًِدِ  ِرَّ  -ِ ْ مناا  ،ةا يَّ مِ ِصاخاا َِساة ليسات أُ َسادَّ قَ مُ  ور ِ ااًزع

 رامجذا.هي تَ 
ْاملااؤرِّ سِّان املتَ ِما هِ  اريِ  عاّلمِ تعاا   ِ  اللِ  فيذاا كااّلمُ  طَ مَ ب ضاد اِاتاَ تُاهاذه العُ  ِرَّ  -ب ن، ِِ ًرن 

 ذلك. حنوِ  ي األحعامِ طِ بِ نِ تاَ سِ ْمُ 
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ُِ ة فيذا    الرَّ بَ سِ ة النِّ حَّ م صِ دَ عَ  -ا ورا  ، فاالتَّ وقٌ و ُامَ  دٌ نَ فمايس ًاا َسا ،ت  لياِبَ ِساالذي أُ  سو
ْرٍ ُقا ِ  ت  عاد موساى أَ ِّْ دُ  ِْماا ٍ ًادَ دِ عَ  ر ْضاد اِتِاتِ لِّ ؤَ    مُ  ةٌ نساو َ ا األأاجيال فذاي مَ ،  ت ريَ يذاا، 
  .دَ دِّ عَ تاَ يل مُ ن ِأاجِ مِ 

ْتَ خِ سَ د أُ دُّ عَ تاَ  -د ُُّ ذذا فيِا  ينذا م ِ ناضُ ذا   ذا.ًتِ عمى حترِ  ةا عَ ضاطِ  ةا داللَ  ا ًد
َْْ اخلاااالِ  رِ وُّ َاااا  ك تَ دَ د فاِساااقائِاااِاًا عماااى عَ تِ اشااا -هاااا ْكاااذلك صَ قِ ن الاااناَّ َِّ َ اااِ فاااا ًتَ تِ ِصاااق   ،

ًْاذا فالواِجازَّ ناَ تاَ رام فاا ًاَ ل الِعاسُ الرُّ  فُ صِ َْ   :نِ ًِ دَ ِذاالعَ  بَ تُاكُ   قااده ِرَّ ح اعتِ ب عماى املسامِ هاور عناِ، 
ْالعَ دِ القَ  دُ ذِ العَ  باوه فاّل تَ ا كَ  ال هاي ماا ؛ِمِ ُساعماى رُ  اللُ  ُِ لَاد ِأزَ يذا ضَاما فِ  ليس كلُّ  (1)ًد اجلدِ  دُ ذِ م 
انَّ ِ القارآر العارم ِْ السُّاضَ دَّ  ماا َصانذاا  الا ق مِ دِّ اَ أُ  ْأُ ة املطذَّ ا ماا ةنَّ ْالسُّا ِ القارآرُ  َاذَّ ب ماا كَ ذا َعار ، 

 َِ ْأَ ن الباِطاااامت عميااااِ ِماااااشاااات ااااعُ ِساااال،  ِا  قَ دِ ِ الاِّااااِالِااااِ الحتِ ًبُااااعذِ ِ ِْ تَ ًقُ دِ ِاااااتَ  ا   ًااااأتِ ت ع
ْالل ِعمح.بَ ذِ ْالعَ   . 

 :سئ َلةاأل
ْاصطِ ةا غَ ب لُ : ما معَن العتُ 1   ؟ اا ّلح، 
ا الل عمى رسمِ تُ العُ : ما حعح اِنِار  ِ 2   يل.لِ الدَّ  رِ كِ ِ ؟ م  ذِ ب ال  ِأًز
 ؟ بِ تُ العُ نذا اِنِار  ِ َِّ  َ تما األمور ال  ًَ  :3 
ْاِنجنيل.ك التَّ  فِ ًحرِ التَّ  ضوعِ ة عمى ُْ لَّ : اذكر  عض األدِ 4   ورا  
ة الااا  لَّاااذا ِ   الل. ماااا األدِ تُ بَ ِساااأِ  حُّ ِااااال تَ  العتاااابِ  دى ِهااالِ : العتاااب املوجاااود  اآلر لَااا5 

 ِ القرآر العرم ؟ح  ِ رَّ ذا ِ   الل م  ما صَ تِ بَ سِ ة أِ حَّ م صِ دَ د عَ ِّ ؤَ تاُ 

                                           
ْانجنيلِ ( هي التَّ 1) ًَْ ورا   ْالعَ القَ  دِ ذِ العَ  ِ  ىاار يذا النَّ ِِّ سَ ،   .ًدِ اجلدِ  دِ ذِ دم 
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 يمُ ر  الكَ  رآنُ القُ 

 ه:يفُ ر  ع  ت َ 
ِْمااا تاااابَ ضاااِرت العِ  : ، تقاااُوراءَ كاااالقِ   رٌ : ماااادَ ةِ غَاااالقااارآر ك المُّ  ْضرآأااااا،  ضولاااِ  :ن ذلاااكضاااراء ا 

ْجُ هاااذا املااادَ  لَ ِقاااتااِ، ا أُ راءَ ِي: ضِ ، [17: ]القياماااة   َّ مم  خم حم جم  ُّ تعااا :  ل امسااااا عِااار، 
اا ُِ زَّ املنَااا معتااابِ لِ  َِّ ْر  ااريِ  اا ح َعَمِاافأصاابَ  د عمااى حم ااثَ عاااا لِ ِ جامِ أِااوِ عَ لِ  اا ضرآأاا يَ مسِّاا ،هعميااِ د   ِ رَ َِ
 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ ذا، كِا ضااُ الل تعاا : كمِّ   اللِ  بِ تُ كُ 

 .[89: ]النحل     َّىئ

ااعمااى رسااولِ  ُِ ز املناازَّ تعااا  املعِجاا اللِ  ّلمُ : هااو َكااّلحِ طِ ْك االِصاا َِّ ْسااما  ىد صااما ِ حم ح الل عميااِ 
 ِ. تِ ّلَْ تِ د  ِ بَّ عَ ياا، املتاَ حِ َْ 

ْر، اْهااذا القاارآر هااو احملتااوظ ك الاُّاا ْءُ د ف، املسااِوع ن، املعتااوب ك املااااحِ األلُساا ِ  ملقاار
 .ةٍ ذَ باِ ّل شُ راا  ِ واتِ تَ ّلا مُ قِ ، املنقُو  لينا أاَ  اآلذارِ 

 تعالى: اهلل   المُ رآن كَ القُ 
ْمَ ظِ تِ مَ تعا   ِ  اللِ  كّلمُ   القرآرُ  ال عمياِ السَّامسعَ  ،خمموقٍ   ريُ  ٌُ زَّ ناَ ناه، مُ عِ ِ  ْ اَ ِ مناِ جً  ِ غَامَّ ّلم 

 َِّ ْسامَّ مَّ د ص   حم اى الل عميِ  َِّ حم ْساما د صاما ح،  ْهاو الاذي أاَ ِ ألصاحا ِ غَامَّ ح  اَ ى الل عمياِ  وه مُاتاِ ِ، 
ْأَ تِ نَ  ألِساا حنتَ تِ ااااحِ بااِ ك مَ تُ عِ نا،  ْرِ ِ ك ُصااظُاانا،  ْأَ د  حض جض مص ُّ  نااا لقولااِ تعااا :آذاأِ ِ  ِ عُ َِ ِسااأا، 

 َّحك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط  مض  خض

 .[6: ]التو ة

ْى البُ ْلِ  َُ  الل  اان عِاار رضااي الل عنذِااا ِرَّ  ْ ريمهااا عاان عبااد حٌ ساامِ ْمِ  ريُّ خاااِااا ر الل  رسااو
ْسااما صااما  ْساامح: .(1) ِّْ دُ الَعاا  ِ رِ    َِ  القرآرِ ر  ِااسااافَ ى ِر ًُ َ اا حى الل عميااِ  ْلقولااِ صاامى الل عميااِ 

                                           
ْاه البخااااري ك صاااحيحِ ) (1) ااا  (،4/68ر ْالسِّ ك  مسااامح ،ِّْ دُ تر  املاااااحف    ِر  الَعاااسَّاااال :ري،  اااابكتااااب اجلذااااد 

 .ر  املاحف    ِر  العتارسافَ ذي ِر ًُ النَّ  :كتاب انمار ،  اب  ( ك3/1490صحيحِ )
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  .(1)« عح واتِ أصِ  ِ  رآرَ نوا القُ ِّ زَ  « 
ة مسَّ  فتي اآلًة ْتعا  ا ى اللُ العِر ى سُو صما ن الرَّ عمى املشركن مِ  وا مُ ْهو املتاِ  ملسِوعَ تبارة 
ْسمَّ   .اللِ  ّلمَ ح كَ الل عميِ 

 حم جم يل ىل مل خل ُّ رآأاااا. كِااا ضاااُ عنااِ تعااا : ضُ  ى املعتااوبَ ُ مسَّااْك احلاادًيف األَّْ 

ُُ ى الرَّ ْك احلدًيف الثاين مسَّ ، [78 - 77: ]الواضعاة    َّ مم خم ْساما صاما  سو  وا ح املتمُاى الل عمياِ 
 رآأاا.ضُ 

 منذا: ،اا فعثري  جدا  الا  ري خمموقٍ زَّ ناَ ِ مُ أِ وِ ة عمى كَ لَّ ا األدِ ِْما 
 َّ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّ ضولااااااااااااااِ تعااااااااااااااا : 

 .[195 - 193: ]الشعراء

 .[2 - 1: ] افر َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ ضولِ تعا : 

 تعا . اللِ  ن عندِ مِ  ٌُ زَّ ناَ مُ  القرآرَ  عمى ِرَّ  حُ رًِ الاَّ  صُّ ْك اآلًات النَّ 
 ؛ةِ خمموضَامِ ُساًاا عماى رُ زَّ تعاا  الا  أاَ  اللِ  بِ تُان كُ ه مِ ِْ  ريَ  العرمَ  القرآرَ  أرَّ  ِ  ُُ وِ القَ  حُّ اِ ال ًَ 

ْكَ ّلمُ ا كَ أل َّ   خمموضة. ِ  ريُ تاتُ ِ، ْصِ تاتِ ن صِ ِ مِ ّلمُ ِ، 
ْاجِ   علِّ  ْانِارُ  ِِ ار  أأَّ ب، كِا  ب انِما ذكرأا عن القرآر العرم  ن مِ  َُ زَ أاَ  ر كتابٍ ِ آ

ْمُ دِّ اَ الل تعا  جاء مُ  عندِ   لَ ِِ دِ ناا ما ُِ يِّ باَ ْمُ  ن احلقِّ ة مِ قَ ا ِ تعا  السا  اللِ  بِ تُ ِا جاء ك كُ داا لِ ِّ ؤَ ضاا 
ن ذا ِماقَ باَ ِا َساة لِ خَ أاسِ  ْمعارٍ  زمارٍ  لِّ عُ ة صاحلة لِ ة عامَّ ًعَ رِ شَ ِ جاء  ِ كِا ِأَّ   ًفِ حرِ ن التَّ عميذا مِ 

ْاجِ رائِ الشَّ  ًْا  ناا سِ ًِ دَ  دٍ حَ ن َِ تعا  مِ  ل اللُ بَ قِ ال ًاَ  ةِ اعَ السَّ  يامِ ِ    ضِ تَ غِ مَّ ن  اَ ة عمى مَ بَ  .  واها  عد أز
 ذلك.  ِ كِا َِِ  

 :رآن  قُ ل  تعالى ل   اهلل   ظُ ف  ح  
ِِ  ياءِ األأبِ  عمى ِاتِ  ُُ املنزَّ  العرمُ  القرآرُ  الا  تعا  أُا اللِ  بِ تُ كُ   رُ هو آ ْهاو أاِسارِ َشا  البَ ز  خٌ ، 

                                           
ْد، كتااااااب الااااااّل ،  ااااااب (،304، 296، 285، 4/283)ِِرجاااااِ انماااااام ِمحاااااد  ،يحٌ حِ َصااااا حااااادًيفٌ  (1)  :ِْ اااااو دا

، رضاااااح وتالاَّاااااتاااااًزن القااااارآر  ِ  :، كتااااااب االفتتااااااح،  اااااابساااااائيا نَّ ْال (،1468) رضاااااحتيااااال ك القاااااراء  اساااااتحباب الطَّ 
ْاأظاار صااحيح  (.1342، رضااح )ك حساان الاااوت ك القاارآر :ْا اان ماجااِ، كتاااب  ضامااة الاااّل ،  اااب(، 1015)

 يقاا.مِ عِ ه تاَ رَ . ذكَ  ِ رَ رَ الباَ  رامِ   العِ رَ تَ القرآر م  السَّ ر  ِ ح: املاهِ ى الل عميِ ْسما صما  بِّ ضُو النَّ  :البخاري: كتاب التوحيد،  اب
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 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ُّ   ضاُ تعاا : رائِ ن الشَّ ِ مِ قَ باَ ِا سَ لِ 

 [.48: ]املائد     َّىث  نث

ْسما ْضاُ رسُو الل صما  َِّ  سُ تِ ْالذي أاَ » ح:ى الل عميِ  ن هذه مِ  دٌ   يب ِحَ َِ ال ًسِ  هِ دِ يَ د  ِ حم
ْ  ًاُااراين  ِاااال أَ  ي  ودِ ُذااة ًاَ مَّاااألُ  « ار النااا ن ِصااحابِ  كااار ِمااِ  الا مت  ِااِساارِ الااذي ُِ ن  ِ مِ ؤِ ، ا ِااوت 
اا ِرَّ  يااارِ ك  َ  ًحٌ رِ ْهااذا احلاادًيف َصاا .(1) َِّ ْساامَّ د صاامَّ مااا جاااء  ااِ حم  خٌ ًن أاِساان الاادِّ ح ِمااى الل عميااِ 
ًْاااذا جااااء مُ بَ ِاااا َسااالِ  ااا ياااامِ أيا    ضِ ح ك احلياااا  الااادُّ ذُ مُ زَ ِماااماااا ًاَ  ّلا عماااى كااالِّ ِِ تَ ِشاااقِ  ذ ًْأِااا ،ةِ اعَ السا
ااًذِ أًاادِ  ِ  اا  ِ عادَ ح    السَّ ِِ ااعالِ عااوا تَ بِ    ر هااح تَ رَ ك اآل َِ ْا عمااى  ِجااي ْسااار ْضااد تعتَّااِ  تعااا   ل اللُ ِ، 

اااتَ ِ لِ  تِظااا : ]احلجااار    َّنن من زن رن مم ام يلُّ ا  ضااااُ تعاااا : ِ عماااى النااااة  ِاااقاااوم احلجَّ
9.] 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يفىف يث ىث نث مث زث ُّ ْضاااااُ تعااااا : 

 [.42 - 41: ]فامت    َّ ٰى ين ىن نن من زنرن  مم

 :القرآن  ي ب  حد  الت  
َِّ يَّ بِ زات أَ جِ عِ ح مُ ِعظَ   رَّ  ْسامَّ د صمَّ نا حم تعاور  ِبٍّ أَا كالَّ   ألرَّ  ؛ح هاو القارآر العظايحى الل عميِ 

ُِ بَ ناِسااِ مُ تُاازَ جِ عِ مُ  ْلااذلك لَ ِمااوِ ضاَ  ة حلااا ااِ،  ااِا  رعااور جاااء موسااى ياا ك ضااوم فِ فاِشاا رُ حِ ا كااار السِّ
اانَ   مااا ًِاااورَ اااا عمااى ُصاا العَ  مااا جاااء  ااِ موسااى  نوا ِرَّ قَ فااأًاِ  ،عوانَ ت مااا َصااَتااقَّ مَ ذااا تاَ حر ، لعنَّ   السَّ
  ُّاااااْلااااايس ِمااااا هاااااو احلاااااق  ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّ حر، كِاااااا ضااااااُ تعاااااا : ن السِّ

 [.47 - 46: ]الشعراء َّ اك يق

ْلَ وسى مُ    ذلك لغريِ ْ  ًقَ   شاا فياِضاد فَ  فياِ عيساى  الذي ًعيشُ  نُ مَ ا كار الزَّ ِا ، 
ْ  اااراءِ  ان  حيااااءَ ِمااا اءَ باااا األطِ ريَّ فاااا َحااا يح عيساااى  ااان مااارم جااااء املِسااا بُّ الطِّااا اااكِ األَ  ملاااوتى  َِ ِ
ُِ اء العُ ن الااادا ص ِمااارَ  ِااااْاألَ  َِ يحِ بِاااالقَ   اااا ُُ ت عُ فطاَشااا اللِ   ااا ذرِ  رِيِ ة الطَّااائَااايِ ذَ كَ   نِ ن الطِّاااِمااا قَ مَااا، ْ  قاااو

ًِْقَ األطبااا ااْلَ  ،ْجاالَّ  عاازَّ  ن عنااد اللِ ذلااك ِماا نااوا ِرَّ اء  ْالبَ ااااحَ التَ  ب ِر ااابَ رَ ا كاأاات الَعااِا ة ّلَ ااة 

                                           
ْاه مسمح ك صحيحِ، (1) َِّ سالَ ْجوب انِار  رِ  :كتاب انِار،  اب  ر ، ا ح    مجي  النا ى الل عميِ ْسما د صما ة أبينا حم

 (.153رضح )
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ا ناايِّ بِ أَ   َ زَ َجاعِ ِ مُ سابحاأَ  اللُ  لَ َعاة جَ ْاخلطا َا ّلمِ رسار العَ ْفُ  َِّ ْساما د صاما حم ر آر ح هاي الُقاى الل عمياِ 
 [.42: ]فامت   َّين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّ العرم الذي: 

 رآن:القُ ي ب  د  حَ ل الت  راح  مَ 
 ح اللُ اهُ دا َحاتعاا ، فتَ  ن عند اللِ ليس مِ  القرآرَ  ذح ِرَّ عائِ ادِّ ح  ِ ذُ سَ ِأتُ  شٍ ًِ رَ كو ضاُ شِر مُ ط ضد  الَ 

ْتعا   أر ًأتوا فثِ  ْهاذا التَّ  ،ِمِ تبارة  ْلِ  لٌ ي شاامِ دِّ َحاِِْ  ِ ح ال ًساتطيعور ذلاك،  ح هِ غاريِ ًاح 
 ين ىن من خن  حن  ُّ فقااُ تعاا :  ةِ اعَ الساا ياامِ    ضِ  ِْ جانٍّ  ن  أسٍ عح مِ ح هذا الزَّ عَ ن زَ مَّ 

 [.88: ]انسراء ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه

مثماااِ  رٍ وَ ُسااا رِ ِشاااعَ ب مااانذح انتياااار  ِ فطمَااا ،ن ذلاااكِمااا ضااالا أَ  ِ  اهح  انتياااارِ تعاااا  حتااادا  اللَ  ا  رَّ 
  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّ ِاور  قولاِ: عُ زِ ى كِا ًاَ طَ تِ  ر كار مُ  ًاتٍ رَ تتاَ مُ 

 [.13: ]هود    َّىه مه جه ين ىن من خن حن جن

ْاِحاااُسااا ِ  ب مااانذح انتياااارَ مَااان ذلاااك فطَ ِمااا لا ضَاااأَ اهح  ِ ا حتااادا    فقاااط  ر كاااار هاااذا القااارآر دَ ور  
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ُّ طى كِاااااا ًزعِاااااور  قولاااااِ: ِتااااامُ 

 [.38: ]ًوأس   َّ حص مس

ْ انتيااار  ِ ِماا بٍ ًِاان كااار ك رَ ي َمااِ حتاادِّ ر ساابحاأَ ْكاارَّ  ِْكاادَّ دَ ْاِحاا  ٍ ورَ ُساان هااذا القاارآر  م دَ َعاا   
 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص  ُّ ح عمااى ذلااك  قولااِ: ذِ تِ طاعَ اساتِ 

 [.23]البقر :    َّ جك مق حق  مف خف حف جف

 أوجه اإلعجاز في القرآن:
ْجُ مِ   ك القرآر: ِ انعجازِ ن ِ
ْأَ ظِ تِ ة لَ ذَ ن جِ مِ  زٌ جِ عِ ِ مُ ِأَّ  -1 ِر  بَ رَ الَعا زَ ِعَجاا ماا ةِ ّلَ اْالبَ  ةِ اااحَ التَ  ِ فذو ك  اًة:ِِ ظِ ِ 
ْ ح ؟ ،ًِأتوا فثمِ    فعيف فن هح د

ااا قُ يقذاااا حيقِّاااتطبِ  ًرعاتٍ ِشاااْتَ  ن ِحعاااامٍ ِ ِمااانَ َِّ َ اااة ماااا تَ َذااان جِ ِمااا زٌ ِجاااعِ ِ مُ ِأَّااا -2 ك   َ عادَ السَّ
 ن.ًِ ارَ الدا 

 ْاملستقبمة. ةيَ املاضِ  ةِ يَّ بِ يِ الغَ  مورِ عن األُ  ن ِِبارٍ ِ مِ نَ َِّ  َ فا تَ  زٌ جِ عِ العرم مُ  القرآرَ  ِرَّ  -3
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ْ   انأسااار ْمااا فِ  رِ وِ    الَعاا انأسااارِ  رِ ظَااأَ  تِ ِتاان لَ ل عميااِ ِمااَِ ة مااا اشااتَ َذاان جِ ِماا -4 يااِ، 
ُُّ ِ ما ًنِ وِ عِ ْتَ   لِّ ْهو عمى كُ  ،يةال ختتى عميِ ِافِ  ريٍ بِ َِ  يحٍ عِ ر حَ دُ ن لَ ِ مِ عمى ِأَّ  ةا صرحيَ  ةا داللَ  ا ًد
 يح.مِ العَ  قْهو اخلّلا  ،ه اخلريدِ يَ  ِ  ًرٍ دِ ضَ  ءٍ يِ شَ 

 :سئ َلةاأل
 ؟ ْما املراد  انِار  ِ ،؟ ّلحاا ْاصطِ  : ما معَن القرآر لغةا 1 
 ة.الل تعا  ؟ م  ذكر األدلَّ  كّلمُ   القرآرِ  رِ وِ : ما معَن كَ 2 
ْر  قية كتُ   تظِ  ل اللُ : ملاذا تعتَّ 3  ْما املراد  تِ  ِِ بِ القرآر العرم د  ؟ ِظِ ؟ 
ْضااا  التَّ 4  ْماااا دَ ي حااادِّ : ملااااذا  دالُ القرآر مااا  االساااتِ ي  ِااادِّ َحاااجاااات التَّ رَ  اااالقرآر العااارم ؟ 

 ؟ عمى ذلك
 ك القرآر. ِ اِنعجازِ جُ ِْ ر  عض َِ كُ ِذ : اُ 5 
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 ل  سُ الر  ب   ع: اإليمانُ اب  كن الر  الر  

 :سول  والر   ي  ب  الن   تعريفُ 
 .ْهو اخلَ   ،بأن النَّ مِ  قٌ تَ شِ : مُ لغةا  ِبِّ ًف النَّ تعرِ 
خُْمِبَارٌ يَ حِ َْْ  هُ عنِ ِمرَ  ُمبَامِّغٌ  :ِي ،ِ خُمِِ ٌ عن اللِ ألأَّ  ؛اا يا بِ أَ  ِبُّ النَّ  يَ مسِّ   ه. رَ ِِباَ  اللَ  ِرَّ  :ِي ،ِ، 

 ُُ  يِ.وجِ هو التَّ  غةِ ك المُّ  ْانرسا
اُساْعمى هاذا فالرُّ  ا ؛وا  اذلكا مُسال  منَّ  يم ىم ُّ  تعاا ، ضااُ تعاا : اللِ  لِ بَان ضِ ذاوا ِماجِّ ح ُْ أل َّ

 [.44: ]املؤمنور   َّحن جن

 :سول  و الر   ي  ب  بين الن   قَ ر  الفَ 
ُُ الرَّ  ِْحاا: َمااسااو ُِْرِسااًاادٍ دِ جَ  عٍ ِر َشاا ِ   ليااِِ  يَ ن ُِ ْ    ،ة اللِ سااالَ ذح رِ غَ مِّ باَ يُاالِ  نَ تِ خمااالِ  مٍ وِ    ضَااا لَ ،  كااأ

 .مِ زِ العَ 
ْحِ : مَ بُّ ْالنَّ  حيُعامَاباِ ن ضاَ َما عِ ِر شَ  ِ  لَ َِ عِ ياَ لِ   ليِِ  يَ ن ُِ  ن  عادِ ن  اين  سارائيل ِماِما يااءِ أبِ كاأل  ،ِ ِا حَ ِ 

: ]املائاد    َّىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زتُّ  وسى، ضاُ تعا :مُ 
44.] 

 :ةي  إله   ةٌ حَ ن  م   ةُ و  ب ُ الن  
 زت رت  يب ىب نب مب ُّ ضاااُ تعااا :  ،تعااا  ن اللِ ِماا يااارٌ ْاِتِ  لٌ  ُّااتَ   تاَ وَّ بُاااالنُّ 

ال رُ هِ دِ ر  ِذااَشاابمغذااا البَ  فيَ ُتوِصااُل  ليذااا الطُّااُرقُ  ةا ت  اًَاافميَساا، [75: ]احلااج َّ مت ُ اُ تبااةا تُنااح، 
ن ن ًشاااء ِمااَماا ِِ مِ ِ اافَ  ضِ تعااا  فِحاا َيتااار ًااا اللُ  ةة ِاصَّاابَااتاِ ْرُ  ،ةٌ يَااعالِ  ةٌ لَاانزِ ،  منااا هااي مَ بِ ِسااالعَ  ِ 
ًْاُ  ،ِقِ مِ َِ  ف اّلا  ،رةًْااو ح عان الشِّا ،نياطِ ري الشَّاأ ِ ن تَاح مِ ذُ ظَ فيحتَ  ،ذامِ ُِّ حَ تَ ح لِ ذُ ئاُ يِّ ذَ فَاُيِعدُّهح 
ْرَ مِ  ْأِ  ًيَّا ةٌ َحانِ لوه،  ال هاي مِ ذَ  َا دٍ ِذاجُ  ن  اريِ محاة ِمانِ  اعِ ة    زث رث ُّ ة كِاا ضااُ تعاا : يَّااأِ  ا رَ  ةٌ َِ

 َّ رن مم  ام يل  ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 .[58: ]مرم

 ، [144: ]األعاراف َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : ْضاُ ملوساى 
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 َّيه  ىه مه ُّ وساااف عميذِاااا الساااّلم  قولاااِ: ْحعاااى الل تعاااا  ضاااُو ًعقاااوب ال ناااِ ً
اظَ العَ نااُ  ِ   ال تُ باوَّ النُّ  رحية عماى ِرا ا قة الداللة الاَّ فتي اآلًات السا  ،[6: ]ًوسف ال  ِ َِ االعَ ة   ،لَِ
َِ فذي أِ  ْرمحة ًَ مِ  ةٌ ع امِ عِ ِ  ِ ِقامِ َِ  ي ًاا  عاضَ تِ طَ ِاان الل تعا   افميسات لِ  ،ِتِاَِ عِ ْحِ  ِِ ِِ اهاا حرا تَ ن ًاَ َِ
 اها.ِنا تَ ًاَ ن َِ ال لِ 

 :ل  سُ الر   فاتُ ص  
ِِّْلضِ نة ك ِصا  احلَساوَ سِ ل هح األُ سُ الرُّ  لعان  ،اا دا ًال ِجاوِ تا:ح طَ ْاحلادًيف عان ِصا ،ذاحتا:ح 

 نذا:ر مِ كُ ذِ أَ 
 :قُ د  الص   -أ

ْتعاااااا  عااااان رُ   مق  حق مف خف حف ُّ ضور  قولاااااِ: سااااامِ   اااااح صاااااادِ ِِااااا  الل تباااااارة 

  ُّ  :   ااراهيح ِميمااِ عاان ضاااُ حياايف  ااذلك  ع ااذح ْصااف كِااا،  [52: ]ًااس َّ  جك

 .[41: ]مرم    ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  خي
 َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جييه ىه مه جه ُّ  :  مساعياال عاان تعااا  ْضاااُ

 .[54: ]مرم
 .[56: ]مرم    َّ رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ىئ ُّ :   دًرس عن تعا  ْضاُ

ْساااما ناااا صاااما يِّ باَ ْضااااُ تعاااا  عااان أاَ   ىي مي خي حي جي يه  ىه ُّ ح: ى الل عمياااِ 

 .[33: زمر]ال    َّيي

ْتاُ ُماااايح األُ قِ ِ تسااااتَ عو   ِااااْ الاااادَّ  ،ةسااااالَ الرِّ  بُّ هااااو لُاااا دقَ الاِّاااا ِرا  ال شااااكا  ااااثِ ور  ِِ ُُ ، ر األعِااااا
 .اخلمقِ   ُ وَ تِ ه عنذا صَ زَّ ناَ تاَ ًاَ  ةٌ اَ قَ ناِ ب مَ ذِ ْالعَ 

 :رُ ب   الص   -ب
اااعَ  هِ ِمااارِ  ةِ َتااان خمالَ ًرهح ِماااحتاااذِ  ة اللِ    طاَعااا ا ِ   الناااادعاااوَ   رَّ   ال  ك شااااق  مَ ساااْمَ  بٌ عِ َصااا لٌ َِ

وا ك قاااد الضُاااف ،  اخلماااقِ وَ تِ ح هااح َصاااِ عمااايذِ ّلمُ َْسااا موات اللِ َصااا اللِ  لَ ُساارُ  لعااانا  ،دَ َِحااا يقااِ كااالا طِ ًُ 
ْ  ًُ َِ زائِ ذلاك َعا نِ ثِ فماح ًاُا ،األذى ِْأاواعَ  ،املشااقِّ  نوفَ و:ح صُ عِ دَ  يلِ سبِ  ْضاد ذُ ف  ضادامَ وضِاذح  ح. 

ْتعا  عمينا ِِبارَ  اللُ  ضصَّ  ْماا الضاوه ِمايائِاأبِ ِ  عاضِ  سبحاأِ  ْماا  ن األذى ك َساِ،  بيل دعاو:ح، 
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ْالتَّ ن الاَّ كار منذح مِ   حص ُّ ضااُ تعاا :  ،ْ عّلء كمِة الل تعاا  حِل ك سبيل ظذور احلقا   

 خك حك جك مقحق مف خف حف  جفمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص

 .[34: ]األأعام َّ  مك لك

اا ِأبيَّاا تعااا  الل ِماارَ  ْضااد ِا ْ  ِسااو    الاَّاا  داا حم  مع جع ُّ : فقاااُ ساالالرُّ  نِماا مزِ الَعاا  ااأ

 جنمم خمحم جم هل  مل خل  حل جل مك لك خك حك  جكمق حق مف  خف حف جف مغ جغ
 .[35: ]األحقاف   َّ جه هن من خن حن

 الم:م الس  عليه   ل  سُ زات الر  عج  مُ 
 ا: أ َّ  لِ سُ زات الرُّ عجِ ف مُ رَّ عَ تاُ 

ْرُ يائِااي ِأبِ تعااا  عمااى ًِاادِ  اللُ  هُ رُ ِذااظِ ًُ   ِ معااادَ لِ  قٍ ِااارِ  كاالُّ  ر عاان َشااز البَ َجااعِ ًاَ  ٍِ ِجااِ عمااى َْ مِ ُسااِ 
ْرسامِ ماا تقاوم  اِ احلجاا ،ِفثمِ  انتيارِ  َُ العُ  مُ مازِ ًُْ  ،ةْضد جرى عمى ًِدي ِأبيااء الل  اخل اوع  ِ  قاو

َِّ ِضوامِ  بِ مَ طَ سواء  ِ  ،سلادًق فا جاء  ِ الرُّ ْالتَّ  ْتس ْر ذلك،   آًات. :ى ك القرآرذح ِْ  د
 ور:خترا عن ِر تع نْتمك املعجزات ل

ْاملاضاية ِْ املساتقبمية. فااألمور رَ ة احلاِضابَا ااألمور الغائِ  كانِباارِ   ،حِ مِ ن  اب العِ ا مِ ما   -1    
ْما ًدَّ ضومَ  ر  ك ِبار عيسى بة احلاضِ الغائِ  ْر ك  يو:حِِ ِ فا ًأكمور  ِا يَّ أبِ  ْ ِبارِ  ،ر د نا حم
ْسااما صااما  ْاألمااور الغائِ يا جاِشااوفااا  النَّ ح  ِ ى الل عميااِ  ى الل عميااِ نا صااما رسااولِ  ك ِبااارِ   ،ةيَ املاِضاا ةبَاا. 
ْاألمااور املسااتقبمية  ذِ ِااااَ ضَ  رِ ِكاان ذِ ا قة مااا جاااء ك القاارآر العاارم ِمااالسااا حِ َماااألُ  ح  أِبااارِ ْسااما  ح. 

ْساااااما ه صاااااما ك ِباااااارِ  ِْشاااااراطِ َت التِ ح  ِاااااى الل عمياااااِ  ااااا   اعة ماااااا سااااايأل مساااااتقبّلا ك كثاااااري مااااان السا
 .رٍ دِ  َ  مَ وِ ًاَ  شٍ ًِ رَ ضاُ  نادًدِ صَ  عِ فااِر  هِ ْ ِبارِ  ،األحادًيف

ْكاأِشاموساى  ْهاي آًاة ،ةاا حيَّاًل العَ حوِ كتَ   ، ِ رَ دِ ن  اب القُ ا مِ ْ ما  -2 االقَ  قاقِ ،  ، رَِ
ْسما نا صما سولِ رَ  قِ دِ صِ  آًاتِ  هو آًٌة ِمن  ح.ى الل عميِ 

ْساااما ساااُو صاااما الرَّ  ةِ ِاًَاااحِ َن، كَ ا مااان  ااااب الغِاااْ ماااا -3 ْا  ِاااى الل عمياااِ  وءاا ك ُسااا ِح مااان ِراد
اا  ك مَ ريَ   كثِااواِضاامَ  ْك الغااارِ عَّ ْك الطَّ ة ليمااة اًجاار ،  ااق    املدًنااة عناادما حلِاا،  ة  اان راضَ ِ ُساا ِاا قَ ًر

ْك املدًنااة لَ  اامالااك،  حنااو ذلااك. فذااذه األمثمااة تَاايالَااُ اليذااود ا تِ ا حاااَْ ِا  ِ ُُّ ِ ااَن  اللَ  عمااى ِرَّ  د
 ِ.قِ مِ َِ  ةِ اًَ ِ هبا عن مِح ولَ سُ رَ 
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 ق العادات:وار  رامات وخَ زات والكَ ج  ع  ين المُ فريق بالت  
ْالعرامَ زَ  ن املعجِ  قُ رِ التَ   ة:  
يتااا ِْ بِ ثِ ة، ِْ تاَ يداا لِ ِْ  عاأَاأًِ ، تَ  اٍّ َْ  دِ ى ًَ متعا  ع اللُ  ًِِ  رِ   ِ معادَ لِ  قٌ ِارِ  رٌ مِ ة: هي َِ رامَ العَ 

 ًن.مدِّ راا لِ اِ أَ 
ْ اان املعِجاا  دِ رامااة تعااور عمااى ًَااِااا العَ ،  ينَ ِبٍّ أَاا دِ تعااور عمااى ًَاا  زَ املعِجاا ز : ِرَّ ْالتاارق  ينذااا 

 َْ ٍّ ِ. 
ْأَ ْاملعجز  تعور مَ   .ةِ رامَ العَ  ي خبّلفِ دِّ حَ التَّ  ِ  ةا قر

 َِ ْ ن  ْلياء  ق كثري   ن كرامات األ ْاملشعوِ حَ السَّ  قِ وارِ ْهناة فْر ْالدَّ ذِ ر    منذا: ،النجا ًن 
ْلياااء سااببذا التَّ  كراماااتِ   ِرَّ  -1 ْالاأل ِْعِاااُ املشااعوِ قااوى  تاار بذا العُ ًن ساابَ ذِ عِاال الااااحل، 

ْالتُ ْالتِ   جور.سق 
ْلياااااء ًُ   ِرَّ  -2 ُُ مُ  مااااورٍ قااااوى ِْ عمااااى ُِ ْالتَّ  سااااتعار هبااااا عمااااى الااااِ ِّ كرامااااات األ ِْعِااااا  باحااااة، 
ْالدَّ ذِ املشعوِ   .ةٍ مَ ِْ حمرَّ  ةٍ يَّ كِ ِر شِ  ورٍ مُ عار هبا عمى ُِ ستَ الن ًُ جا ًن 
ْلياااءِ   ِرَّ  -3 ااهِ ياادِ وحِ ْتَ  اللِ  رِ كِ ذِ ى  ِااوَ ِقااتاَ  كرامااات األ َِ ْاملشااعوذِ حَ ق السَّااوارِ ، ْ ِْ  لُ طُاابِ ًن تاَ ر  

 .رآرِ القُ   ِ راءَ ْضِ  اللِ  رِ كِ ف عند ذِ عُ  ِ تَ 
ْلياااااءَ  ِرَّ  -4  بِ ِااااامنَّ ن العرامااااات لِ ح ِمااااًذِ تعااااا  عمااااى ًِاااادِ  ًااااِ اللُ ور مااااا  رِ مُّ غِ تَ ِسااااال ًَ  اللِ  ِ
ْلَ ْاالحتِ  ِِ عِظاااا     تَ النااااا تِ ِتااايااااُ  ْ مناااا تَ ذِ ي حمبَّاااواُضاااح تَ هُ ًاااادُ زِ ح،  ِ. تِاااابادَ ْ ضباااااالا عماااى عِ  ة للِ عاا 
ْالاادَّ ذِ املشااعوِ  خبااّلفِ  ًذح ة الاا  يااري عمااى ًِاادِ أِيَّ يطاالن فاا  ح ًسااتغمور هااذه األحااواُ الشَّااجا ًن 
ِِ عظِ ا     تَ النا  جلمبِ  ْالتَّ ذِ ي ْعِ ب  ليذِ قرُّ ح  ْرِ :ح مِ بادَ ح   .ْجلا  عزَّ  اللِ  ن د
ااِ،  ينَ مِااعِ تِ  ِ  ِ ُّ ذااا الااوَ تعااا  ال ًطمبُ  ن اللِ ة ِمااراَمااالعَ  ِرَّ  -5  لِ ِعااتِ ذ  تعااور  ِ عوَ ْالشَّاا رَ حِ ِااا السِّ

 .(1) نياطِ الشَّ  ِ  ِِ تِ عاأَ استَ  ًقِ رِ عن طَ  ذِ وِ املشعِ  ِْر احِ السا 

                                           
ْ ن السَّ  اأظر لمترق  ن آًاتِ  (1) ْالعَ األأبياء   ر.مِاية لمسَّ طِ ف اجلمية عن معاين الواسِ ذنة: العواشِ حر  
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 يعاً م  جَ  ل  سُ بالر   اإليمانُ 

وهح    والا ًاادعُ ُساارَ  ةٍ مَّااُِ  ك كاالِّ  يفَ الل تعااا   َعاا م  ااأرَّ ااادًق اجلااازِ معااَن انِااار هبااح هااو التَّ 
دا  ُها  ٌ رَ رَ  َاا رامُ ضور كاذح صاادِ يعَ مِجا ِْرَّ  ،ِْأِان دُ د ِمابَاعِ فاا ًاُ  رِ تِ ْالعُ  ،ه ال شًرك لِْحدَ  اللِ   ِ عبادَ 

ِْ ااح  َاما تَااذِ مُ  ْر،  اا  ًعتُ  ،ِ ِاا ذح اللُ مااا ِرساامَ  غُااوا مجياا َ د ْ  ًاُ ُِ  ٌّ ٰى ُّ ضاااُ الل تعااا :  ،ْاريِّ غَااوا 

 زت رت يبىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّ ُّ َّ ٍّ

 لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت

 [.36 - 35: ]النحل َّ مك

 ىم ممخم حم جم يل ىل مل ُّ كِاا ضااُ المااِ تعاا :   ضٍ ِعان  اَ ِما لُ ح ِف َ ذُ  ع َ  ِْرَّ 

: ]البقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار    َّىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن من  خنحن جن يم
253.] 

ْ  اراهيح ،مِ زِ و العَ ْلُ ح ُِ ذُ مُ ِْف َ  ا ْهح: أوح  ِا حم ْعيساى  ْالسَّاد عمايذح الاَّاْموساى   ،ّلمّل  
ْ  العَ ِْف َ  َِّ  مِ زِ ل ِ ْسما د صما حم  ح.ى الل عميِ 

ااا ،بٌ ْاِجااا اا ح مجيعاااْانِااار هبااا َِ فااان  رٌ ِتاااْهاااذا كُ  ،اا ر هباااح مجيعاااَتاااماانذح فقاااد كَ  دٍ واِحااار  ِ َتااان كَ ف
ُِ ِرساامَ  ْهااو المااا ْتعااا  ذح   ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل  ُّ ضاااُ تعااا :  ،تبااارة 

 جت هبمب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ُّ : تعااا  ْضاااُ، [285: ]البقاار  َّمت خت حت

 نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ
 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث

 .[152 - 150: ]البقر  َّ ني مي زي ري ٰى ينىن نن  من زن
 زي  ري ُّ: تعااااااااااا  ْضاااااااااااُ ،[105 :]الشااااااااااعراء َّ حق مف خف  حف ُّ : تعااااااااااا  ْضاااااااااااُ

اااا ،دٌ ْاِحاااا  أااااب   الا  ْعااااادٍ  أااااوحٍ  ومِ َقاااالِ  نًُعاااا ْ ، [123 :]الشااااعراء َّمي ِا  اللُ  لَ َعاااا وه جَ ا كااااذَّ فم
ِِ ذِ عِ ح لِ تَ ذُ ًباَ عذِ تَ   .لِ سُ الرُّ  ي ِ ًباا جل

ْمَ نذُ نا مِ ِِ مِ ن عَ مَ  العِومِ  ِِ جِ ْكِا  ب انِار هبح عمى َْ  ب انِاار كاذلك ِ ا  ،حن   أعمَ ح 
ْتعااا  ِمااساابحاأَ  ى اللُ ن مسَّااَماا لِّ ُعاا ِ  اخلاااوصِ  ِِ ِجااعمااى َْ  ّلا ُسااتعااا  رُ  للِ   ااأرَّ  قااادِ نذح ماا  االعتِ ِ 
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 َّمن خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ ح كِااا ضاااُ: واهُ ِساا

 .[78 :] افر

ْاِماذح  اتِّ تُ هباح طااعَ  انِاارِ  ْلبا  ْاال تِ بااع ِ ْالسَّانااهِ عااد عان مَ رهح  ح ح فُذاى  جِذاماري عيذح. 
ْهااح األُ  اللِ غااور عاان املبمِّ  ْضااد عَ   ألمِذااوَ ِسااتعااا ،  ِ ْر عنااِ ساابحاأَ تعااا  فيِااا َياا ِ  ذح اللُ َِ َاااح، 

ْسااما ِ صااما يِّاابِ نَ ضاااُ تعااا  لِ  ،ةمَّاااألُ  تاااقِ ِ  اتِّ تِ سااالَ رِ  يااغِ بمِ ْك تَ    ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ ح: ى الل عميااِ 

 زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىب نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 .[32 - 31 :]آُ عِرار َّ ىث نث  مث

ْعِ  ة اللِ فطاعَ  ْاالضتِ باعِ ِ  اتِّ تُ بادَ تعا    داء هبح.ذح 
ااب عمينااا هااو العَ ْالواِجاا عَ َشاا ِ  لُ َِ اا ،حنذُ ل  لينااا ِمااِساارِ ن ُِ َماا ةِ ًر ِا ْسااما د صااما ْهااو حم ح ى الل عميااِ 

 خص حص مس  خس حس جس مخ ُّ مجيعاااا ضاااُ تعااا :  ا ِ ْهااو ِااامتذح، املبعااوث    النااا

 .[65 :]النساء َّجف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص

 رِ َشان البَ ِما باادٌ تعاا  ًاح، فذاح عِ  ذاا اللُ مَ عَ ح الا  جَ ذِ تِ لَ نازِ مَ  قَ وِ ذاح فَااعُ فاِ ن انِار هبح رَ ْليس مِ 
ال ِمِ َشااا  البَ باااائِ ح طَ ذُ عُ باااائِ ِ، طَ تِ ساااالَ رِ  هح حلِااالِ دَّ َِْعااا ح اللُ هُ اِتاااارَ  َِ عاااور شااايئاا ِمااار،   صِ ااااائِ ن 

اضااُ تعاا  آِما ،عمياِ ح اللُ ُذاعَ  ماا ِطمَ  الا  بِ ِيان الغَ ِور مِ ة، فّل ًعمَ يَّ وهِ لُ األُ  ِا ى الل عمياِ داا صاما راا حم
 .[6 :، ْ]فامت[110 :]العذف   َّٰه مه جه هن من خن  حن  ُّ ِ: تِ مَّ ُِ  ح   ّلغَ ْسما 

 مب خب  حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ُّ ْضااااااُ تعاااااا : 

 .[50 :]األأعام   َّخت حت جت هب

 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ : ضولااِ لقومااِ ْضااد حعااى الل تعااا  عاان أااوح  

 مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 .[31 :]هود    َّ مل  يك ىك

 :سئ َلةاأل
 اا ؟يا بِ أَ  ِبُّ النَّ  يَ ْ  مسِّ  ،ةا غَ لُ  بَّ : َعرِّف النَّ 1 
ُِ ْالرَّ  بِّ : ما الترق  ن النَّ 2   ؟ سو
َُ : هااال ِعااان ِر تُ 3  ؟ مااا   ةا ِ ًيَّااا ةا نَحاااْماااا املاااراد  عو اااا مِ  ،؟ يَّ شااارِ البَ   اجلذااادِ  ساااالةُ الرِّ  ناااا
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 دالُ عمى ذلك.االستِ 
 دالُ عمى ذلك.م  االستِ  ،سلتات الرُّ صِ  ث عن  عضِ : حتدَّ 4 
ِ يائِاي ِأبِ ِ عماى ًِادِ رهاا سابحاأَ يال لابعض املعجازات الا  ِظذَ ِثِ ما  التَّ  ، زَ ف املعِجا: عرِّ 5 

 ِ.سمِ ْرُ 
ق  ن كراماتِ 6  ْ  : اذكر التْر ْلياء  َِ األ ْاملشعوِ ق السَّ وارِ ن   ًن.ذِ حر  
ْر  عضٍ عض الرُّ بَ : ما حعح اِنِار  ِ 7   مذح ؟ن ِف َ ْمَ  ،؟ سل د
ْا ك القرآرِ ذكَ : هل  ب اِنِار  األأبياء الذًن   ًُ 8   ؟ ر
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 والً سُ ي اً ورَ ب  م نَ ى اهلل عليه وسل  صل   د  م  حَ مُ ب   اإليمانُ 

 ح ما ًمي:ْسمَّ  ى الل عميِِ صمَّ ن انِار  ِ َِّ  َ ًتَ 
ْسااما ِ صاااما تِاااثَ عِ عِااوم  ِ  -ِ   ني مي زي ري  ُّ  ضااااُ تعاااا : ،ةا  كافَّاااح    النااااى الل عمياااِ 

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّ  ْضاااُ تعااا : ، [158 :]األعااراف َّ حئ جئ يي ىي

ْساما ْضاُ صاما ، [28 :]سبأ َّهب مب خب حب جب هئ  بُّ ْكاار النَّا» ح:ى الل عمياِ 
ْ ُ ِ ِاصَّ مِ وِ يف    ضاَ عَ باِ ًاُ  ِْسِ ِمحَ  لِّ    كُ ت ثِ عِ ة  ْساما ْضاُ صما  ،(1) « دوَ ر  ْالاذي » ح:ى الل عميِ 

َِّ  أتسُ  ْ  ًاُا راينا ِااال أَ  يا ودِ ُذاًاَ  ةِ مَّان هذه األُ مِ  دٌ حَ   يب َِ َِ ال ًسِ  هِ دِ يَ  ِ  دٍ حم ن  الاذي مِ ؤِ ا ِاوت 
 .(2)« ار ِصحاب النا  ن كار مِ ِ  الا مت  ِ سِ رِ ُِ 

 َِ ْرضيَ عمينا النِّ  ِْتَّ ًن، تعا  لنا الدِّ  ل اللُ ْضد ِك املبعوث  دِ ًناا، عمى ًَ دِ  لنا انسّلمَ  عِة، 
ِا يا بِ ْاملرسمن أَ  لمعاملن، ِات األأبياءِ  رمحةا  ْساما د صما نا حم ُُ فذاو رَ  ،حى الل عميِ     مجيا   اللِ  ساو
ْاجلنا الثَّ  ْأَ  ،قمن انأس  ْداعِ  شرياا   رياا.نِ راجاا مُ ْسِ  ِِ   ذأِ  ياا    اللِ ذًراا 

ْسااما ِ صااما تِ سااالَ رِ ذح مجيعاااا انِااار  ِ مُ ماازَ فيَ   اللِ  قااابَ عِ  قَّ حَ ِ اسااتَ ن  ِاامِ ؤِ ن   ًاُااَْماا ،حى الل عميااِ 
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ُّ ًن، ضاااااااُ تعااااااا : رِ ن العااااااافِ ه ِمااااااريِِ غَااااااتعاااااا  كَ 

 .[3 :]املائد  َّيت ىت

آُ ]َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ ْضااااااااااااااُ تعاااااااااااااا : 
 .[85 :عِرار

ْضاااُ تعااا : ِ ِاااتِأَّاا -ب ْاملرساامن   جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّ  األأبياااء 

 .[40 :]األحزاب َّ لك خك حك جك مق حقمف خف حف
َِ الا ْاألحادًيف الدا  ْسما منذا ضولِ صما  ، ريَ ثِ كَ    ِ بوَّ النُّ  حِ تِ ة عمى    ِمسااء ِأاا   رَّ » ح:ى الل عميِ 

ِا  ِْأاا احلرَ ِتايب العُ  و اللُ ي ُِحاِْأاا املااحِ  ،دِْأا ِمحَ  ،دحم ، ر الاذي حُيَِشاُر الناااِشا،  ا  عماى ضَاَدَميَّ

                                           
ْاه مسمح ك صحيحِ، (1) ْمواضِ كتاب املساجِ   ر  (.2/412ك مسنده ) ِْمحد (،521، رضح )ّل   الاَّ د 

ْاه مسمح ك صحيحِ، (2)   (.153، رضح )حى الل عميِ ْسما نا صما يِّ بِ ْجوب انِار  رسالة أَ  :كتاب انِار،  اب  ر
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 .(1)«  دٌ حَ ه َِ ب الذي ليس  عدَ ِْأا العاضِ 
ْسمح: ُْأِاامِا  العَ واِمايت جَ ، ُِعطِ تٍّ ياء  سِ ُف ِّمُت عمى األأبِ » ْضولِ صمى الل عميِ  رت ح، 

ُِْحِ بِ ِعااا الرُّ  ْجُ ناااائِ ت   الغَ مَّااا،  ْمَ طَ  ت   األر ُ مَاااعِ ح،  ُِْرِساااجِ ِساااذاااوراا   ،ةا كافَّااا  ت    اخلماااقِ مِ داا، 
 ُِ ْسما صما  ْضد ِصا  .(2)« ور يُّ بِ النَّ  يبَ  حَ تِ ْ ْمُ ح خباائِ ى الل عميِ   منذا: املقامُ  ،عجزات كثري ص 

ْاملعراا    السَّ ظِ تاعة العُ ْهو الشَّ  ،احملِود اَ  ساتَ املنتذاى    مُ   ِ درَ ِوات العماى    ِساِى،  وىا مسَِ
 ىن.دِ ن ِْ َِ سَ وِ ضاَ  فعار ضابَ  ،األضّلمِ  ًفَ رِ فيِ صَ 

ن ذا ِماتِ ياأَ ذاا ِْصا تظِ  اللُ  لُ تَّاعَ دٌ  تَ زٌ  ِالِاعِجاِ، مُ ضِ دِ ِصا ةِ لَّاوى ِدِ الذي هاو ِِضا القرآرُ  :ْمنذا
ْ ريها كثري.ثِ ي العا ِ ًِدِ   ن، 

                                           
ْاه البخاري ك صحيحِ،( 1) كتااب   ،ْمسامح ،حى الل عمياِ ْساما ِمسااء رساُو الل صاما  ماا جااء ك :كتاب املناضب،  ااب  ر

ْتتسري العاضِ ِلتظ ْالمَّ  ،حى الل عميِ ْسما ِ صما ك ِمسائِ  :الت ائل،  اب كر احلدًيف كِا ذَ  صا ن أَ ب املذكور ليس مِ ، 
 ا.رَ دِ ر  ل هو مُ ا ن حجَ 

ْاه مسمح ك صحيحِ، (2) ْمواِضا  ر ْاه (،523رضاح )   الااّل ،كتاب املسااجد  ِْصامِ  (،2/412) ِمحاد ك مسانده ْر
 ك البخاري.



59 
 00ث الرابع: البحار واألنهار مبحال 00

 ة  و  ب ُ الن   لُ الئ  دَ 

ًُْ قِ ادِ الاا  بِّ   النَّ وَّ باُ ف هبا أاُ رَ عِ ة ال  ًاُ لَّ هي األدِ   . ِ وَّ باُ منُّ ي لِ عِ املدَّ  بُ ذِ ف هبا كَ عرَ ، 
 ؛ فِنذا: ٍ حماورَ  ْ ريُ   ٌ ريَ ثِ كَ    ِ وَّ باُ ل النُّ الئِ ْدَ 

ْسَ زَ املعجِ  ْهي دَ ًتُ عرِ بق تَ  :  ُِ الرَّ  قِ دِ عمى صِ  يلٌ لِ ذا،   ِ.تِ سالَ ة رِ حَّ ْصِ  سو
ْالسَّ عميذح الاا  -ل سُ عجزات الرُّ ْمُ  ْتيذا صاحل اضَ منذا، النا  ،كثري  –ّلم ّل     ة ال  ِ

ااحُ  ااْ  ااراء األكِ  ،ملوسااى  ة آًااةا اااا حيَّااالعَ  بِ ِمااْضاَ  ،ِِمااوِ عمااى ضاَ  ةا جَّ ْاألَ َِ ْ حياااء املااوتى  صِ رَ  ِاااِ 
ْمِ لعيسى  آًةا  ِا يَّ بِ زات أَ عجِ نذا مُ ،  ْسما  ىد صما نا حم القارآر  :ِذااْهي كثري  ِعظَ  ،حالل عميِ 

ْاأِشاْانأاس، ْ  هباا اجلانا  ى اللُ   الا  حتادَّ دَ   اخلالِ زَ ْهو املعجِ  ،العرم ْاملعاراا،  قاق منذاا انساراء 
ْتَ القَ  ْسااما ِ صااما تِّاايح احلاااا ك كَ بِ ِسااِاار،  ْحَ ى الل عميااِ  ْ ِباااره عاان َحااذِ ن اجلِاانِااح،  ث وادِ ع  ليااِ، 

ْاملاضِ بَ قِ املستاَ   ي.ل 
ُِ  ،هحاارِ ن اأتِ ح فا سيعور مِ مَ هح األُ ْمنذا:  ِبارُ     ضَافوَ  ،ة ًاحبَاالعاضِ  ِْرا  ،حذِ ِعادائِ  الرِ ذِ ْ

ْ  ًاَ كِا ِِ َ   يء.ف منِ شَ مَّ خَ تَ ْا 
ْا  ِ  ْمنذا: ِرَّ   .قِ اخلمِ  ةِ داًَ ْهِ  ْانتقارِ  انحعامِ  ةِ   ك  اًرائِ ن الشَّ ِ مِ ما جا 
ْضااااد عُ را ِِ تَ ِساااايااااداا مُ أًِ هح تَ دُ ِّااااؤَ ًاُ  اللَ  ْمنذااااا: ِرَّ  د ِّااااؤَ ِ ال ًاُ ِأَّاااا -ِ ساااابحاأَ  -ِ تِ نَّ ن ُسااااِماااا حَ مِاااااا، 

ْضد ِذِ ح العذا  ِ تَ تِ ِر ًاَ  دَّ  ل ال  ُ  ؛قادِ اا ِ الد  ِ ِّ ؤَ اب فثل ما ًاُ العذا   عِ.مِ ذِ ا ًاُ  ِ اللُ مُ اب، 
قَ طَ  ْمنذا: ِرَّ  ْاحِ تَ ًر ْر  ِ أمُ   فيِا ًَ دَ ذح  ْالتَّ تِاْطاعَ  اللِ   ِ باادَ ن عِ ِ ِمار ا اليومِ شا  ًقِ اادِ ِ  ِِ ر اآل

ااذلااك، فااّل ِِعاا ْ ااريِ  ُِ ْاُ ن  ااِماا دٍ ْاِحاا ر ِا ِِّ تَااق مُ دِّ َاااتقااوا عميااِ، فذااح ًُ ا اتَّ نذح ع ذح، مُ دِّ َقااتاَ هح مُ رُ أ
 .(1)ح هِ رِ ِِّ أَ ح فتَ ذُ مُ دِّ قَ تاَ ر مُ شِّ بَ ًْاُ 

                                           
ْالرا اكت  (1) ْانحلاد دا ب انرشاد    صحيح االعتقاد   لمشيخ د. صاحل التوزار  تارف. (2/157) عمى ِهل الشرة 
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 راجُ ع  والم   راءُ اإلس  

ْسااما صااما  بِّ النَّ  ِاا  ًاالَ ج ِ  رُ ياِ راء: َساااملااراد  اِنِساا اان مَ ح ِمااى الل عميااِ    ِ املقاادِ  تِ ِياا    اَ  ةَ عَّ
 .[1: انسراء]  َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ لقولِ تعا : 

لَ د جِ وُ عُ اا: هو صُ ْاملعر  ُِ سُ رَ  ِ  ً  ْساما صما  اللِ  و ّل الُعا ِواتِ ِ   السَّا ن األر ِ ح ِماى الل عميِ 
- 1:الاااانجح] ﴾هئ مئ خئ حئ  جئ يي ﴿اآلًااااات    ضولااااِ: ﴾ ىل مل خل ﴿لقولااااِ تعااااا :

18]. 
ْذلك ًاَ ثَ أكِ  ِ  يلَ ْضِ  ،ةٍ نَ سَ  ِ   ِ اًجرَ  لَ بِ ْضاَ  ةِ ثَ عِ  عد البِ   ٍ دَ ْاحِ  ْكاأا ك ليمةٍ   ِِ ْحِ رُ ناماا  ِ ال مَ  ةا ظَ قَ ر، 

ْسما صما  هِ دِ سَ ْجَ   ح.ى الل عميِ 
ااالَ جِ  رَ تعاااا  َِمااا اللَ  ِرَّ  :ذلاااك ةُ ْضاَّااا ْساااما صاااما  بِّ النَّ  ِااا يَ رِ ِساااِر ًَ  ً   تِ ِيااااح     اَ ى الل عمياااِ 

 اه ك كلِّ ْتمقا  ،اءا مساءا مى مسَ ِوات العُ ِ    السَّ  ِ  اَ ِر ا عُ  ،نتَ عَ ى فيِ ركِ ما اَ فَ  ،اقِ   عمى ال ُ املقدِ 
ِِ مَّ َْساا  وهااا،رَّ قَ مُ  اءٍ مَساا ْ  ااراهِ َسااادِ ِاء السا فوسااى ك السَّاا رَّ ياااء الااذًن فيذااا، حاا  َماااألأبِ  ح عمياا يح ة، 

اااا اااااخلمياااال ك السا  ًفَ رِ فيااااِ َصاااا  َ ِِ وى ًَسااااتَ ِسااااذااااى    مُ ِااااا حاااا  اأتَ ذُ لتاَ زِ نِ ز مَ ا عة، ا جاااااَْ ِاء السا
ِْرى سِ األضِ  ِْرى هناذَ تاَ املنِ   َ رَ دِ ّلم،  لَ ة جِ ى،  ْلاِ ِساتِ ورَ عمى صُ  ً  ِْرى الباَ نااحٍ ئاة جَ تُّ مِ ِ   تَ ِيا، 
اا ُِ ْفَاااورَ املع اا مواتِ عميااِ الاَّاا اللُ   َ رَ ،  ِِ ْالنااا  عمااى اجلنااامَااْاطَّ  ،سِ اخل ْاتَّ ة  رام ياااء الِعاااألأبِ  ِ  لَ َاااار، 
اااا     مَ َجااااى هبااااح  ماماااااا، ا رَ ْصاااامَّ  ْرِ العااااافِ  َااااذَّ عَ فَ  ،فااااا ِرى ا َ النااااا ثَ دَّ فَحاااا ةَ عَّ ِ  ِااااَق دَّ َْصاااا ،ر
َِ دَّ رَ ْتاَ  ،نوراملؤمِ  ْر د فيِ آ  .(1)ر

ِ  ِأَّاك َياِ  بِ عار هال لاك ك صااحِ   فقاالوا: ًاا ِ اا  رٍ ِعاا ِ اا  َ وِ تاَ ِ َِ ولَ   املشركور ضَ ا مسِ ِا ْلَ 
 ،قَ دَ د َصاَقاِ فاَ كاار ضالَا  :  رِ ِ ؟ فقااُ ِ او  عار تِامَ ياِ   ك لَ َجاْرَ  رٍ ذِ   َشاريَ ِساِ هاذه مَ تِ مَ ياِ ِتى ك لَ 

اضُ دِّ َاانُ ، لَ ن هاذاد ِماِ فيِا هو ِ عَ ضُ دا اَ نُ لَ  اْ أا  َِ ِْماالسَّا َ ِ ِ عماى   ِ او  عار  يَ ن ذلاك مسِّاِاء. 
 ق.دًِ الاِّ 

 

                                           
كتااب انِاار،   ،موات ك انساراء، ْصاحيح مسامحت الاَّاَضارِ كياف فُ   :كتااب الااّل ،  ااب  ،صحيح البخاري :اأظر( 1)

ْفر  الاَّ ى الل عميِ ْسما راء  رسُو الل صما انس : اب   (.162، رضح )مواتح 



61 
 00ث الرابع: البحار واألنهار مبحال 00

 :سئ َلةاأل
ِا 1  ْسما د صما : ما مقت ى اِنِار فح  ح ؟ى الل عميِ 
ااااا: اذكااااار األدلَّااااا2  َِ ااااا ِْرَّ  ، باااااوَّ النُّ  حِ تِ ة عماااااى  َِّ ْسااااامَّ داا صاااااما حم اااااى الل عمياااااِ  ِِ أبيااااااء ر األح آ

 ْاملرسمن.
ْاملعجِ : اذكر  عض اخلاائِ 3  ِا يُّ بِ هبا أَ  زات ال  ِصا ص  ْسما د صما نا حم  ح.ى الل عميِ 
 اذكر  ع اا منذا.  ؟ وَّ باُ ل النُّ الئِ : ما دَ 4 
ْاملعراا ؟5  ْسمَّ سُو صمَّ مرَّ ْم  حال ذلك لِ  ،: ما املراد  اِنسراء   ح ؟ى الل عميِ 
ْامل6  ُِ عراا  الرَّ : هل كار اِنسراء  ْساما صما  سو ْهال كاار  ،نامااا ؟ِْ مَ  ةا ظَاقَ ح ًاَ ى الل عمياِ 

ْحِ ِم  ِ  هِ دِ سَ ْجَ  ِِ ْحِ رُ  ِ   ِ فقط ؟ر
الاِّاداًق رضاي ْما موضف ِيب  عر  ،؟ ْاملعرااِ  ة اِنسراءِ  َ ن حادِ ن مِ كِ املشِر  فُ ضِ وِ : ما مَ 7 

 الل عنِ.
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 راآلخ   م  و  بالي َ  س: اإليمانُ كن الخام  الر  

ِِ  مِ وِ الياَ ار  ِ انِ  انِار. ن ِركارِ س مِ ر هو الركن اخلامِ اآل
ِ  ِا رَ ِْ ِِبَاا ،ًاززِ ِ العَ تا ِاك كِ  ْجالَّ  عازَّ  ِ اللُ   ِاما َِِ   كلِّ   قِ دِ اِ م  ِ قاد اجلازِ االعتِ  :ِْاملراد  ِ 

ْسما ِ صما رسولُ  َِ  ،ا ًعور  عد املوتح ما ى الل عميِ  اعِ ْأَ  ِذا َاْعَ  ِ ِ القَ  ةَ نَ تاِ ل ذلك: فِ ًْش َِ ْماا ي  ،ِ
ْالاِّاْاحلساابِ  فِ حُ ر الاُّاطااًُ ْتَ  رِ ْاحلِشا يفِ ِعان الباَ  عد ذلاك ِما ْاحلاو   ْامليازار  ْالشَّا،  ة تاعَ راط 

ْالنا ْاجلنَّ  ْما َِ ة   ِا.ِا فيذِ ذِ تعا  ألهمِ  اللُ  دَّ عَ ار 

 :ر  اآلخ   م  و  الي َ ب   اإليمان   وب  جُ ة على وُ ل  األد  
 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ضُو الل تعاا :  -ِ

 .[62: البقر ]    َّمي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّ : تعاااااا  الل ضاااااُو -ب

 .[177: البقر ]اآلًة  َّ ىه  مه جه ين ىن من
 .[16: املؤمنور]     َّحض جض مص خص حص ُّ : يفِ عِ الباَ  عن تعا  اللِ  ُُ وِ ضاَ  -ا
ُِ الرَّ  ُُ وِ ضَاااا -د ْسااامَّ صااامَّ  ساااو ِر  »ِ عااان انِاااار:حااان ساااألا   ًااالَ ا ااااا جل ِ و ح جَ ى الل عمياااِ 
ْكُ تِ عَ ّلئِ ْمَ   اللِ  نَ تؤمِ  ْرُ بِ تُ ِ  ْالياَ مِ سُ ِ  ِِ  مِ وِ ِ   .(1)« ه رِّ ْشَ  هِ ِريِ  رِ دَ القَ ن  ِ ْتؤمِ  ،رِ اآل

                                           
ْاه مسمح ك صحيحِ )( 1)  تاب.ُ العِ سبق ختر ِ َِّْ ضد ْ  (،1/36ر
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 هيمُ ع  ونَ  ر  ب  القَ  ذابُ عَ 

ْسااامَّ ساااُو صااامَّ عااان الرَّ  رت األِباااارُ واتَ تَااا  ِ ِ الَقااا يحِ عِاااْأَ  ،ِنِ َعاااؤاُ املمَ ُسااا ح ك  باااوتِ ى الل عمياااِ 
ْاجِ  ،ِِ ذا ِ ْعَ   ب.فانِار  ذلك 

اِ حياال لِ ذا ُاْعَ  ِ ِ القَ  يحُ عِ ْأَ  اِتامَ ذاب، ضُاِ َ ِْ   ًُاِقبَااِر، ِكَ ِْ الَعا يحَ عِاالنَّ  قَّ حَ ن اساتَ َِ باع، ِ السِّ
ْاألدِ  رِ حِ ك البَ  رقَ ماداا ِْ  َ رَ   صارَ ح ا  قَ ِْ احطَ   نذا:م ،اا ة عمى ذلك كثري  جدا لَّ ِْ  ري ذلك. 
 رب يئ ىئنئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  ضاااُو الل تعاااا : -ِ

ُِ عمى السُّ  ةُ ت اآلًَ فقد دلَّ ، [27:   راهيح] َّرت يب ىب  نب مبزب  .ِ ِ ك القَ  ؤا
 حئ  جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى ين  ىن  ُّ ضاااااااااااااااُو الل تعاااااااااااااااا :  -ب

 الق . ذابِ بوت عَ ة عمى  ُ ت اآلًَ فدلَّ ، [46:  افر]    َّهئ مئ خئ
ْى الشَّاا -ا ْسااما صااما  بُّ النَّاا رَّ ضاااُ: َماا بااا   رضااي الل عنذِاااخار عاان ا اان عير ح ى الل عميااِ 
ن فقاُ: عمى ى عَ ِساا ِحادمها فعاار ًَ ا ضااُ:  ماى، ِماا ،ريبِا ار ك كَ ذا َعاْماا ًاُ   ارِ ذَّ عَ ياُ   ِا لَ » ضً 
َِ ِِ  النَّ  ِْما ي َِ ة،  الِاوِ ن  اَ  ِماِط تَ سِ ر فعار ال ًَ ا اآل َِ  زَ رَ  ا َ اِن تاَ نَ ه  اا اِ ر َساعَ بااا فَ طِ وداا رَ ُعا ذَ ِ، ضااُ: ا ِ
 .(1)« سا بَ يِ ف عنذِا ما   ًاَ ِ َيتَّ مَّ عَ لَ  :، ا ضاُِ ٍ ٍد منذِا عمى ضاَ ْاحِ  لا كُ 

ْد عاان الاا اء  اان عااازب  -د ِْ ااو دا ْى انمااام ِمحااد  ى الل صااما  بِّ نااا ماا  النَّااضاااُ: ِرجِ  ر
ْسما  اْلَ  ِ ِ نا    القَ يِ ذَ ن األأاار، فاأتاَ مِ  لٍ جُ رَ   ِ نازَ ح ك جَ عميِ  ُُ مَاد، فجَ َحامِ ا ًاُ ِا ى الل صاما  س رساو

ْسما  ْجَ الل عميِ  ْكأرَّ لَ وِ نا حَ سِ مَ ح  ِْساعماى رُ  ِ،  ْك ًَانا الطَّا    فَارَ ًنعات ك األر ، فاَ  ودٌ ُعا هِ دِ ري، 
ْا  اللِ عِ ِ فقاُ: استَ ِرسَ  ن  ذا كار ك املؤمِ  دَ بِ العَ   رَّ » تن ِْ  ّل اا، ا ضاُ:مرَّ  ِ ِ القَ  ذابِ ن عَ مِ  يذ
ٍُ ن الاادُّ ِماا اعٍ اأقِطاا ْ ضبااا ااِماا أيا  ِِ ِِ  َُ زَ   أَااارَ ن اآل ااة ِمااَعااّلئِ مَ   لياا ح جااوهَ ُْ  ، كااأرَّ جااوهِ الوُ  يضُ ِاء  ِاان السَّ
ْحَ اجلنَّ  ن ِكتارِ مِ  نٌ تَ ِس، معذح كَ الشَّ  ر، ا َااالبَ  دَّ سوا منِ َماة، ح   مِ اجلنَّ  نوطِ ن حَ مِ  طٌ و نُ ة، 
: َِ  ِِساِِ عناد رَ  سَ ، حا   مِاك املاوت مَايء مَ ِ ا   رَ ِتاغِ ي    مَ ِجاة اِرُ بَايِّ س الطَّ تِ ذاا الاناَّ تُ ًاَّ فيقاُو
ُِ    ِمنرَ طِ القَ  يلُ سِ كِا تَ   يلُ سِ ا تَ رُ خِ وار، ضاُ: فتَ ضِ ْرِ  ن اللِ مِ  ها   ذها، ف ذا ِِاذَ ِكِّ السِّقاء، فيأ

                                           
ْاه البخاري ك صحيحِ، (1) ،  :كتاب اجلنائز،  اب  ر ْالبُو كتاب الطذار ،   ْمسمح ك صحيحِ،عذاب الق  من الغيبة 

ُْْ ة اليل عمى جناسَ الدَّ  : اب  تظ لمبخاري.ْالمَّ  (،111، رضح ) اء منِجوب االستِ لبُو 
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ااحاا ا  ِنٍ َعاا ةَ فَاارِ طَ  هِ دِ وها ك ًَااعُ دَ ًَاا ُِ ْها، فيَ  ًأ َياارا احلنُااْك ذلااك  نِ َتااعموهااا ك ذلااك العَ جِ ذ وط، 
ْر هبااا فااّل ِاارُّ عَ ِااا، ضاااُ: فيَ األر ِ  ِِ ِجاات عمااى َْ دَ ِجااُْ  كٍ ِسااة مِ َحااتِ أاَ  بِ يَاامنذااا كأطِ  هبااا   ْر ًعاايند
ِ ن ِمسائِاأحَسا ِ  ّلرٍ  ان فُا ّلرٌ ب، فيقولاور: فُايِّاْح الطَّ  ضاالوا: ماا هاذ الارُّ ة  الا َعان املّلئِ ِما إلٍ عمى َما

ااأيا، حاا  ًنتَ وأِ هبااا ك الاادُّ ِا َسااالاا  كاااأوا ًُ  ح ًااح تَ ِتااياُ ِ فاَ حور لَااتِ تِ تاَ ِسااأيا، فيَ ِاء الاادُّ ذااوا هبااا    السَّ
ة، فيقاُو عَ ا ِ السَّا ِاءِ ِ    السَّا ِا نتَذاىيذا، حا  ًُ مِ ال  تَ  ِاءِ  وها    السَّ رَّ قَ مُ  مساءٍ  ن كلِّ ِ مِ عُ ياِّ شَ يُ فاَ 

ْجااالَّ: اكتُ  اللُ  ْهُ ياااامِّ ي ك عِ دِ ِباااعَ  تاااابَ باااوا كِ عااازَّ  ِْعياااد َِ     األر ِ  ن،  ْفيذاااا تُ ِقااامَ فااا ين منذاااا  ذح 
ْمِ هُ ياادُ عِ ُِ  اانذااا ُِ ح  ِ، ساااأِ جمِ معااار فيُ يااِ مَ ه، فيأتِ دِ َسااِ ك جَ ُْحااعاااد رَ ِِاارى، ضاااُ: فتُ   ا ح تااارَ ذُ جُ رِ ِِ

: ريب الل، فيقوالر لِ: ما دِ  ك ُّ ن رَ فيقوالر لِ: مَ  : دًين انسّلم، فيقاوالر  كنًُ ؟ فيقُو ؟ فيقُو
: هو فيعح يفَ عِ الذي  ُ جل لِ: ما هذا الرَّ  ُُ  ؟ فيقُو ْساما صما  اللِ  رسو ح، فيقاوالر لاِ: ى الل عميِ 

 قَ دَ َِِر َصا ِاءِ ن السَّانااٍد ِماي مُ نادِ يُ فاَ  ،تضِ دَّ ِ ْصَ  ِ  تُ نِ فآمَ  اللِ  تابَ ت كِ ِِ رَ ضاَ  :؟ فيقُو ًكرِ دِ ْما ًُ 
ِْلبِ وه ك اجلنَّاُشاي، فافرِ دِ بِ عَ  ْافتَ ةِ ن اجلنَّاوه ِماُساة،  ذاا حِ ِْ ن رَ ياِ ِماة، ضااُ: فيأتِ     اجلنَّاحاوا لاِ  ا ااا ، 
ًْاُ يبِ ْطِ  ًْأتِ رِ َااا َ  دَّ َماا هِ  ِِ ح لااِ ك ضَاااَسااتِ ذااا،  ب يِّاا، طَ يااابِ ن الثِّ ُساا، حَ ِِ ِجااالوَ  نُ َسااحَ  لٌ ُجاايااِ رَ ه، ضاااُ: 
: الااارِّ  ؟  ن ِأاااتد، فيقاااُو لاااِ: َماااوَعاااك الاااذي كنااات تُ ُماااوِ هاااذا ًاَ  ،ةرُّ ُسااار  الاااذي ًَ  ِشاااًِح، فيقاااُو
: ِأا عَ اخلريِ يء  ِ ِ  ِ جِ ك الوَ ذُ وجِ فَ  : رَ ك الاا مُ َِ ، فيقُو      َ ة حا  ِرِجااعَ الساا حِ ضِ َِ  بِّ احل، فيقُو

ْ رَّ ِهمِ  ْما ، ضاُ:  ٍُ ن الادُّ مِ  طاعٍ  ذا كار ك اأقِ  رَ العافِ  دَ بِ العَ  ي  ْ ضباا اِما أيا،  ِِ ُ  لياِ زَ ر ، أَاان اآل
ك املاوت مَ مَ  ار، ا  يءُ البَ  دَّ مَ سور منِ جوه، معذح املسوح، فيجمِ ود الوُ ّلئعة سُ ِاء مَ ن السَّ مِ 

: ًِاَّ عند ِرسِ  ح   مسَ  ، ضااُ: بٍ َ اْ َ  ن اللِ ِما طٍ خَ ي    َساة، اِرِجايثَاتس اخلبِ ذا الانَّ تُ ِ، فيقُو
ُِ  وفِ ن الاُّااع السَّااتُّود ِماازَ تَااانِ ذااا كِااا ًاُ عُ زِ تَ نِ ياَ ه فاَ دِ َسااق ك جَ رَّ َتاافتاَ  اااملبمااو ُِ ا   هَ ذها، فاا ذا ِِااذَ ، فيأ
َيارا منذاا كاأَ ِنٍ ة عَ فَ رِ طَ  هِ دِ عوها ك ًَ دَ ًَ  ت دَ ِجاُْ  ةٍ يَتاجِ  ًاحِ رِ  َتِ أاِ ، ح   عموها ك تمك املسوح؛ 

ْر هباا، فاّل ِارُّ عَ ِاااألر ، فيَ  ِِ ِجاعمى َْ  ْح  ضاالوا: ماا هاذا الارُّ ة  الا َعان املّلئِ ِما إلٍ ْر هباا عماى َماد
ِ ى  ِاَذاتاَ نِ أيا، حا  ًاُ ى هباا ك الادُّ َِّ ساِ الا  كاار ًُ ِمسائِ  حِ بَ أضاِ ؟ فيقولور: فّلر  ن فّلر،  ِ  اخلبييف
ااا ُُ  َِ رَ ضَاااا ح لاااِ، اَّ تَ ِتاااّل ًاُ ح لاااِ فَاااتَ تِ تاَ ِسااايُ أيا، فاَ ِاء الااادُّ    السَّ ْساااما الل صاااما  رساااو  ىف ُّ ح: ى الل عمياااِ 

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف
 [.40: عراف]األ َّ ين

 حااا، ا رِ ِ طَ ُْحاح رُ رَ طِاتُ تمى، فاَ سُّااألر  الن ك جِّ ِ ك ِساباوا كتا َا: اكتُ ْجالَّ  فيقاُو الل عازَّ 
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: حلااااااااااااااااجا]َّحي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خمُّ  ضااااااااااااااااِر:
31.] 

ًْأتِ هِ دِ سَ ِ ك جَ ْحُ عاد رُ فتُ  : هاه هااه ال  ك ؟ ُّ ن رَ ِ فيقوالر لِ: مَ جمساأِ عار فيُ مَ يِ مَ ،  فيقُو
: هاه هاه ال ِدري، فيقوالر كًنُ ِدري، فيقوالر لِ: ما دِ   يفَ عِ جل الذي  ُ لِ: ما هذا الرَّ  ؟ فيقُو

: هاااه هاااه ال ِدري، فيُ فِاا ااناااٍد ِمااي مُ نااادِ يعح ؟ فيقااُو ار، ن النااااشااوا لااِ ِماارِ فافِ  بَ ذَ ِاء َِِر َكاان السَّ
مسومِ رِّ ن حَ يِ ِماأتِ ار، فيَ حوا لِ  ا اا    النا ْافتَ  ًَْ هاا  اعمياِ ضاَ  يقُ ِ اذاا  ِ، ّلعُ فياِ ِِضا فَ مِاه حا  ختتَ رُ باِ
: َِ ًحِ الرا  ِتُ نِ مُ  يابِ الثِّ  يحُ بِ ضَ  ِِ جِ الوَ  يحُ بِ ضَ  لٌ جُ يِ رَ ًْأتِ  ك الذي  هذا ًومُ  ،ةوءُ سُ الذي ًَ ر  ِ شِ  ِ ، فيقُو

: َماااوَعاااكنااات تُ  ااايء  ِ ِ ااا ُِ ِجاااك الوَ ُذاااجِ وَ ن ِأااات ؟ فاَ د، فيقاااُو : ِأاااا عَ رِّ الشَّ يااايف، ك اخلبِ مُاااَِ ، فيقاااُو
: رَ   .(1) ةَ اعَ السا  حِ قِ ال تُ  بِّ فيقُو
ْى الشَّا -ها ار  يخار عان ِيب هر ْساما ضااُ: كاار رساُو الل صاما  ًر » ح ًادعو:ى الل عمياِ 

ِْماا ن عااذابِ  ين ِعااوذ  ااك ِماا ذااحا المَّ  ِْماان عااذاب الناااالقاا ،  ْاملِااات ةِ نَااتاِ ن فِ ار،  ة نَااتاِ ن فِ ِْماا ،احمليااا 
ُُّ لَّاان األدِ     ااري ذلااك ِماا ،(2)« اُ جا يح الاادَّ املِساا ِااامليِّاا عمااى ِرَّ  ة الاا  تااد اا ِِ ن ك ضَاااحَ تَ ت ُِ َِ ن ه، ف

ِْجااابَ  ِ اللُ تَاابَّ  اَ  ْل ِماا ،ه ِِ لااِ ك ضَااا حَ ُفِساا حلقِّ  اااِ  تعااا   اا يحِ عِاان أَ ِْ ِِ َْماارَ اآل ك  وابَ الاَّاا لَّ ن َضاا ، 
ُِ واب عناااد ُساااماَّاااق لِ وفَّااان ًُ أيا فمَاااِ ك احلياااا  الااادُّ موكِ ُسااا  ًااادٍ دِ ن حَ ِمااا قَ رب فطاااارِ َ ااايُ فاَ  ،ِنِ املمَعااا ؤا
 ن.مَ ن الزَّ مِ   ٍ رَ تاِ ة، ِْ    فاَ اعَ السا  ِ    ِر تقومَ أو ِ ب ذُ  سَ  ابِ ذن العَ ِ مِ ًْنالُ  ،هرُ باِ يق عميِ ضاَ  ِ ًَْ 

 :سئ َلةاأل
 : ما املراد  اِنِار  اليوم اآلِر ؟1 
ْسااما سااُو صااما  الرَّ : هناااة ِمااور ِِااَ  2  ذكاار  ع اااا ح ِ ااا تعااور  عااد املااوت، اُ ى الل عميااِ 

 منذا.
 اوص التالية:ن النُّ ر مِ ِِ وم اآلدالُ عمى انِار  اليَ ِ االستِ جِ : ما َْ 3 

                                           
ْاه ِمحد (1) ْد، كتاب السنة،  اب (،4/287) ر ْعذاب القا  :ِْ ودا ك ْاحلااكح  (،4753، رضاح )ك املسألة ك الق  

 ن.نَ ح ك :ذًب السُّ يا ْا ن القَ  ،حِحَّ ْصَ  (،39-1/37املستدرة )

ْاه البخااااري ك صاااحيحِ، (2) كتااااب املسااااجد   ك صاااحيحِ، مسااامحْ ذاب القااا ، ن َعاااذ ِماااعاااوُّ التَّ  :اجلناااائز،  ااااب كتااااب  ر
  (.588، رضح )ّل ِ نِ ك الاَّ ستعاذ مِ ما ًُ  :ّل ،  اب  الاَّ واضِ ْمَ 
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 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ضُو الل تعاا :  -ِ

 [.62]البقر :  َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ ضاااااااُو الل تعاااااااا :  -ب

 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 [.177]البقر :  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 [.16ور: املؤمن] َّحض جض مص خص حص ُّ ضُو الل تعا :  -ا
ُِ ضاااُو الرَّ  -د ْساااما صاااما  ساااو ااال حِ ى الل عمياااِ  ن  اااالل ِر تاااؤمِ  »ِاااا ساااألِ عااان انِاااار:ينَ ح جلً 

ْكتُ عَ ْمّلئِ  ْرُ تِ  ِِ سمِ بِ  ْاليوم اآل  .« هرِّ ْشَ  هِ ِريِ  رِ دَ القَ ن  ِ ؤمِ ْتُ  ،رِ 
ُِ  سُ  انِارِ  حُ عِ : ما حُ 4   .يلِ لِ الدَّ  رِ كِ م  ذِ  ،؟ ِِ ذا ِ ْعَ  ِ ِ القَ  يحِ عِ ْأَ  ِنِ عَ املمَ  ؤا
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 هاالماتُ ة وعَ يامَ الق  

 [.59]األأعام:  َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ ضاُ تعا : 

 جف مغ جغ مع ُّ كِااا ضاااُ تعااا :   ،هبااا ر اللُ  َ أِ تَ الاا  اِساا بِ ِيااالغَ  يحِ تاااتِ ن مَ ة ِماااعَ السااا حُ ِمااْعِ 

 [.34: ]لقِار َّ حف

 َُّ  منذا: ،اا ة كثري  جدا لَّ ذا ِدِ وعِ ضُ عمى ُْ  ْضد د
: ] ااااافر َّجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   تعااااا :ضااااُو الل -ِ

59.] 

 [.1: ]القِر   َّ جت هب مب خب ُّ  تعا : ضُو الل -ب

ْسما سُو صما ضُو الرَّ  -ا ْالسا  تُ ثِ عِ  ُ » ح:ى الل عميِ  ة ا َ با يِ السَّاعَ ر ِصاباُ رِ ِقاًْاَ  ِنِ ذااتاَ كَ   ةِ اعَ ِأا 
 .(1)« طى سِ ْالوُ 

ْجوبِ يَّ عِ طِ ْم  ضَ    مِاطِ فماح ًُ  ،ذاضوعِ ُْ  تِ ضِ وَ ح  ِ مِ العِ تعا   ِ  ر اللُ أ َ تَ هبا فقد اسِ  انِارِ  ة  بو:ا ْ
ُُّ عّلمات ٍ ه  ِ رَ ِ ِِباَ لعنَّ  ،هًدِ ِحداا عمى حتدِ   ذا.ضوعِ ُْ  بِ رِ عمى ضاُ  تد
 ْمنذا ما ًمي: ،ذا فعثري  ًِ اا ِِ مِ عِ  ِ  الماِِ  ثارِ ئِ تِ ة اسِ ِْما ِدلِّ 

 [.34: ]لقِار َّ حف جف مغ جغ مع ُّ ضُو الماِ تعا :  -ِ

 ين ىن من  خن حن جنيم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّ ماااِ تعااا : ضااُو ال -ب

 [.63: ]األحزاب َّ جه

 ة:اعَ الس   الماتُ عَ 
االَ  ااعِ ت حِ َ ااا اضتَ ِا اايَّاابِ ح أَ ذااا ِعمَااضوعِ ُْ  تِ ِضااَْ  تعااا   ِتاااءَ  ة اللِ َِ ِا ْسااما داا صااما ِ حم ح ى الل عميااِ 

ْساااما فأِ أاااا صاااما  ،ضرهباااا  أمااااراتِ  ُُّ   ٍ ريَ كثااا  عّلمااااتٍ ح  ِ ى الل عمياااِ   ضاااوعِ ُْ  بِ رِ هاااا عماااى ضُاااارُ ظذو  ًاااد
ُُّ غِ صُ  ّلماتٌ ، عَ وعارِ ْهي أَ  ،اعةالسا  ْعّلمات كُ عمى ضُ  رى تد  ،ًبااا رِ ذا ضَ ًِ دَ  ى تعور  ان ًَارهبا، 

                                           
ْاه البخاري ك صحيحِ،( 1) ْالسا ثِ عِ ح:  ُ ى الل عميِ ْسما صما  بِّ ضُو النَّ  :كتاب الرضاق،  اب  ر   ،مسمحْ ن، اعة كذاتت ِأا 

ِْشراط الساعةك ْالمَّتظ لِ.2951، رضح )ضرب الساعة : اب ،تاب التت   ،) 
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ُُ نِ تاَ   .ةا عَ تا ِ تَ مُ  ذا

 غرى ما يلي:ها الص  ن عالمات  م  فَ 
ااا -ِ ااال عمياااِ السا َُ ّلم حااان ساااأُ الرَّ جااااء ك حااادًيف جً  ْساااما صاااما  ساااو ح: مااا  ى الل عمياااِ 

ُْ عنذااا  ااأعمَ » لساااعة ؟ ضاااُ:ا ْلَاا(1)ذا ْسااأِ ة عاان ِشااراطِ  ،ائلن الساااح ِماامااا املسااؤ ت دَ ،  ذا 
ا مَ األَ  ْ ذا تطاَْ (2)ُة َرهبَّ  .(4) يارِ نِ الباُ  ك (3) حِ ذِ الباُ  عا ُ ُ رُ ، 

اار  املساامِن عماايذِ  اااارِ ْاأتِ  تاااُ املساامِن لميذااودِ ْمنذااا ضِ  -ب َُ  ِرَّ  ح، عاان ِيب هًر  رسااو
ْسما ى اللالل صما  ذح املسامِور مُ تاُ ِقاياَ فاَ  ودَ ذُ ل املسمِور الياَ قاتِ اعة ح  ًُ ال تقوم السا » ح ضاُ: عميِ 
ْراءِ مِ  يا ودِ ذُ الياَ  ئَ بِ ح  َيتَ  ْالشَّار، فيقُو احلجَ جَ ْالشَّ  رِ احلجَ  ن  هاذا  اللِ  ح ًاا عبادَ مِ ِساجر: ًاا مُ ر 

َُ تَ ي فاَ تِ مِ َِ  ي  ودِ ذُ ًاَ   .(5) « ودِ ذُ الياَ  رِ جَ ن شَ مِ ِ ف أِّ  ؛دضَ رِ  الغَ ِ  الا مِ تاُ فاضاِ  عا
ْساااما ساااُو صاااما غرى الااا  ِِااا  هباااا الرَّ ْالعّلماااات الاُّااا ُُ ى الل عمياااِ   بِ قاااارُ ذكرهاااا كتَ  ح ًطاااو

ْأاَ الزَّ  ْظُ حِ مِ العِ  صِ قِ مار،  ْكَ َتِ التِ  ذورِ ،  ْكَ لِ تِ القَ   ِ رَ ثاِ ،  ْالتُ الزِّ   ِ رَ ثاِ ،   ذلك. ْ ريِ  ،سوقِ أا 

 ها:ن  برى فم  الكُ  الماتُ ا العَ وأم  

 :ال  ج  الد   وجُ ر خُ 
ياااء ِ األأبِ ت  ِاارَ ، فقااد ِأااذَ - ِتِاانَ تاِ ن فِ ِماا أعااوذ  اااللِ  - ةِ ّللَ يح ال َّااِسااْهااو مَ  :اُجا يح الاادَّ املِساا

ْالسَّ عميذح الاَّ  ْحَ ّلم ِضوامَ ّل   ْ اَ رَ ذَّ ذا  َْحات ِْصاافَ نَاياَّ ت مناِ ِمذاا  ايُّ بِ ر مناِ أَ ذَّ ِ،  َِّ ى د صاما ناا حم
ْسما  ْ نَّ ح ِكثَ الل عميِ   .رِ واتُ التَّ حدَّ ت ري   مغَ كثِ   ًيفَ ِ  أحادِ  ِْصافَ ر 

                                           
ْالراء -مج  شرط  :األشراط( 1) ْضيلْاألشراط العَ  -  تتح الشن   ذا.ها ضبل متامِ مورِ غار ُِ يل صِ ْضِ  ،ماتاملقدِّ  :ّلمات، 

ْمالِ دَ يِّ رهبا: ِي: سَ ( 2)  ذا.عَ ها 

الدِ غار مِ : الاِّ حُ ذِ الباُ ( 3)  .حِ نَ الغَ  ن ِ

ْاه البخاري ك صحيحِ( 4)  (.1/39) صحيح مسمح :اأظر(، ْ 1/20) ر

ْاه البخااااري ك صاااحيحِ،( 5) ْالساااري،  ااااب  ر ِْشاااراط   ك صاااحيحِ، ْمسااامح ،ضتااااُ اليذاااود :كتااااب اجلذااااد  كتااااب التااات 
َِ ال تقوم السا  :الساعة،  اب  (،2922، رضح )ّلءن البَ ت مِ امليِّ  َن ِر ًعور معارَ اعة ح  ِر الرجل  ق  الرجل، فيت

 .ِتظ لْالمَّ 
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ْضِ ِ مسااوحَ نَااياِ عَ  ألرَّ  ؛يحِ املِساا ِ  يَ مسِّاا  يَ مسِّااضياال: ْ  ذااا.عُ طَ قِ ِي: ًاَ  ،ح األر َ ِ َِسااياال: ألأَّااة، 
 يس.بِ مِ ْالتاَّ  بُ ذِ ر منِ العَ ثُ عِ ِ ًَ ألأَّ  ؛طُ مِ ْهو اخلَ  ،لِ جَ ن الدَّ الدَّجَّاُ مِ 

ًْعااور  ِاا(1)ة يَّ ينِ طِ نِ طَ ِساامقُ ن لِ ِِ املساامِ  حِ تِ  عااد فَااا يا املذاادِ  مااارِ ا ك زَ ْهااو َياارُ  ن ِماا هِ ذااورِ ظُ  ءُ دِ ، 
َممِاك   ِ ورَ الا ك ُصار ِْا ًْظَذا ،(2)ة َسايالِ ذار سبعور ِلتاا عمايذح الطَّ ِصبَ  ذودِ ن ًَ عِ مِ ًْتبَ  ،ِصبذار

َيالِ ة  اين آدَ مَاذَ عاِ عماى ذلاك جَ بَ تِ فيَ  ،ةيَّا و ِ ي الرُّ عِ دَّ ، ا ًَا َ وَّ بُااي النُّ  ، ا ًادَّعِ رَ ن املموة اجلباا ِ مِ  ِ ُتام 
 احلن.ن الاا مِ  داه اللُ ن هَ عميِ مَ  دُّ رُ ًاَ َْ 

ْاملدِ عَّ مَ  ِ  ريَ مَ َِ دَ ْ   الا  مدارِ ن البُ مِ  دٌ مَ قى  اَ بِ ال ًاَ  ْمُ ًنَ ة  ماا، وِ ًاَ  ِر عورَ  ِ ك األر ِ قامِ   مَ دَّ ة، 
 هذه. ا ِ ام النا ِ كأًا امِ ًِا  رْسائِ  ،ةٍ عَ ُِ كجُ   ًْومٌ  ،رٍ ذِ شَ كَ   ًْومٌ  ،ةٍ نَ سَ كَ   مٌ وِ ًاَ 

ااًِاادَ عمااى ًَ  ْ ااري اللُ  َِ َِ شاااء ِماان ًَ هبااا َماا لُّ ِ اا  ًَ ريَ ثِااق كَ وارِ ِ  ت معذااا املؤمنااور بِّااثَ ًْاُ  ،ِِقاامِ ن 
ْر  ِاأاا م   ِا ح.يَ فاَ   زداد

 ُُ   اُ عماى املناارَ جا يح الادَّ ام املِساك ًِاا يح اًادىِساّلم مَ عيسى  ن مرم عميِ السَّ  ًْعور أْز
ااتَ جِ مشااق فيَ رضية  دِ الشَّاا ُِ جا داا حنااو الاادَّ ري هبااح ضاِصااِساانااور فيَ   عميااِ املؤمِ ِِ ااوَ ْضااد تاَ  ،ا  تِ ِيااِ حنااو  اَ جَّ
ِِ تِ  َ رِ مِ  ِ تُ قِ فياَ  (3)ة  ُلدٍّ ًنَ دِ مَ  ِ عند  ابِ قُ محَ   فيَ املقدِ  ْهو دا   ليذا. لٌ ِ 

ُِ جا الااادَّ  رِ ِماااك َِ  ااااوصِ النُّ  ُا ْتااادُ  اااأمُ لاااِ ًَااا ن اساااتجابَ َمااا ِرَّ  ا  ْاألر َ  ،ر ًاااحِطاااِِ تُ فاَ  اءَ ِر السَّ
َْماابِاانِ فتاُ  ًَْاااجِ سااتَ ن ال ًَ ت،  ْالقَ يبُ ِاااه تُ رَ ِِماا دُّ رُ يب لااِ  ااَنة  ُِ ِقااْأاَ  ت األأعااامِ وِ َْماا طُ ِحااذح السَّ  ص األمااوا
 .لِ حِ النَّ  يبِ يعاسِ كَ   نوز األر ِ عِ كُ بَ تِ ِ تاَ ِْأَّ  ،ِراتْالثَّ 

ر. كاافِ   :ِِياناَ ياِ  ان عَ  معتاوبٌ  ،جاورِ التُ ْ  صِ قِ الاناَّ  رُ ظااهِ  ،صٌ أااضِ   عمى اللِ نِّ هذا هَ  ْهو م  كلا 
ْلااذا َحااِقااْاليَ   ِهاال انِااارِ و منذااا  الا ال ًنُجاا بااادِ معِ لِ  ةا ِ حمنَااًِاادَ عمااى ًَ  ًااِ اللُ ْمااا  رِ  رت منااِ ذَّ ن. 

ٌَِّد صما تِ ًراا ألمَّ هح حتذِ دُّ ِْشَ  ،ذاياء ِمَ األأبِ  ْسما ِ حم  ح.ى الل عميِ 
ْساصما  با ر النَّ ْضد ِمَ  اتِانَ تاِ ن فِ   ِماعاذَ ِ  االساتِ تَامَّ ح ُِ ما ى الل عمياِ  ِِ عان ِيب ف، ّل ٍ َصا ر كالِّ ِ ك آ

ااار   ْساااما ضااااُ: ضااااُ رساااُو الل صاااما  هًر اااذُّ َشااان التَّ ح ِماااكُ غ ِحااادُ رَ  ذا فَاااا» ح:ى الل عمياااِ  ِِ ر د اآل

                                           
ِْشراط الساعة،  اب :اأظر (1) ْا الدجاُ :صحيح مسمح، كتاب التت  ِْر  (.2897، رضح )ك فتح القسطنطينية 

 ر.دَ البَ  ِ  حييطُ  ةِ حَ ن األْشِ مِ  عٌ وِ أاَ  (2)

بَ   ضَ ُلدا:  مدَ ( 3)   .ن  يت املقدِ ة مِ ًر
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ْمِ نَّ جذَ  ن عذابِ  : مِ ن ِر َ مِ  ذ  اللِ وَّ عَ تاَ فميَ  ِْماِ  ذاب القَ ن عَ ح،  ْاملِاانَاتاِ ن فِ ،  ِْماة احملياا   رِّ ن َشات، 
ُِ جا يح الدَّ املسِ  ْاه مسمح «  ا  .(1)ر

ْساما ر صما ِْمَ    ِ ورَ ُسا حَ واتِ ِ عمياِ فَارَ ِقاِ ِر ًاَ َكاَر ن ِدِ َْما ،أى عناِِناِ ِر ًاَ ن مسا   ِاح َماى الل عميِ 
 .فِ ذِ العَ 

ْسااما صااما  بُّ ضااُ: ضاااُ النَّا ْعان ِأااس   رَ ِ األعااوَ تَامَّ ر ُِ  ِأااذَ  الا  ِب  أَا يفَ عِااماا  ُ » ح:ى الل عمياِ 
ْ رَّ وَ عِ ِ َِ اب، ِال  أَّ العذا  ْ رَّ وَ عِ أَ ح ليس  ِ عُ  َّ رَ  ر،   .(2)متتق عميِ« ر عتوب كافِ ِ مَ يِ ناَ ياِ  ن عَ  ر، 

ى الل عمياِ ِ صاما عن رساولِ  حَّ ْما صَ  ،ْجلَّ  عزَّ  ن انِار فا جاء عن اللِ ب عمى املؤمِ ْالواجِ 
 .(3)ح ْسما 

ْاجلِاعَ نَّ ْضد ِمج  ِهل السُّ  ُِ  ةِ ة  ا ْاِ ر عمى  ِِ  يفِ باِحامَ  نَ ِِ ْه ِضاكارُ ْذَ  ،ماارِ الزَّ  رِ الدَّجَّاُ ك آ
ْ  ًُ يدَ قِ العَ  ُِ نعِ  ،  ْجَ ر  ِِ  اِ ة كاخلواِر عَ دِ   عض املبتَ ِ  الا ر ْ عضِ يَّ ْاجلذ  ة.لَ زِ املعتَ  ة 

 الم:م عليه الس  يَ ر  يسى بن مَ ع   زولُ نُ 
ُُ أُ  ْ مجاعِ نَّ ْالسُّ  العتابِ ت  ِ  ا ِ  يسى عِ  ْز  املسمِن. ة 

 تِ وِ َما لَ ِباِي: ضاَ ، [159: ]النسااء َّحئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّ تعا :  ضاُ
ْذلك حن أُ عِ  ْلِ يسى   .(4)ره ِ و هًرر   ذلك ِ كِا فسَّ ز

 .(6)ه: صحيح ْضاُ ا ن كثري عن  سنادِ ، (5)ره  ذلك ًِ اا ا ن عبا ْفسَّ 
ااار  ْك الاَّااا ْساااما ضااااُ: ضااااُ رساااُو الل صاااما  حيحن عااان ِيب هًر ْالاااذي  »ح:ى الل عمياااِ 

                                           
ْاه مسمح (1) ْمواض  ا  ك صحيحِ، ر  .(588، رضح )ّل عاذ منِ ك الاا ستَ ما ًُ  :لاّل ،  ابكتاب املساجد 

ْاه البخاااري ك صااحيحِ،  (2) كتاااب التاات   ك صااحيحِ، ْمساامح (،7131، رضااح )ذكاار الاادجاُ :كتاااب التاات،  اااب  ر
ْما معِ :ِْشراط الساعة،  اب   (.2933، رضح )ذكر املسيح الدجاُ ْصتتِ 

ِِ جا راء  ِحادًيف الدَّ قِ ح  ِ ناَ ًُ  (3) ْما معِتَ اُ ْصِ جا ذكر الدَّ  :ر صحيح مسمح،  اباُ ك آ  مخسة ِ واب  عده. تِ 

ْصاحيح ، أازُْ عيساى  ان مارم عميذِاا الساّلم :، كتاب ِحادًيف األأبياء،  اب(6/490) اأظر: صحيح البخاري (4)
  (.155، رضح )أزُْ عيسى  ن مرم :مسمح، كتاب انِار،  اب

 .(6/18)تتسري الط ي ( 5)

ْاملّلحح  - النذاًة( 6)  .(1/131)التت 
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ًْاَ يبَ مِ ر الاَّاِساعِ الا، فيَ دِ ِااا َعاعَ رم حَ ح ا ان َمافايعُ  َُ زِ ِناِر ًاَ  نَّ عَ وِشايُ ه، لَ دِ يَاي  ِ أتسِ  ، ًارَ ل اخلنزِ تُاقِ ، 
ًَْ ةَ ًَاا  اجلزِ ًَْ اا ُُ ِتاا،  اادَ   الواِحاادَ جِ ، حاا  تعااور السَّاادٌ ِ َِحاامَااباَ قِ حاا  ال ًاَ  يض املااا َِ أيا ن الاادُّ رياا ِماا  
 .(1)« يذا ْما فِ 

ْى مسمح عن ْساما صاما  بَّ ضاُ: مسعت النَّا جا ر  ْر :ى الل عمياِ  ُُ ال تَا» ح ًقاُو ة َتاطائِ  زا
ّلم يسااى  اان ماارم عميااِ السَّااة، ضاااُ: فينااُز عِ ياَمااًرن    ًااوم القِ ظاااهِ  مور عمااى احلااقِّ قاااتِ   ًُ مَّاان ُِ ِماا

: ال لِّ ح: َصاهُ ريُ فيقُو ِمِ  « (2) ةِ مَّاهاذه األُ  ة اللِ َمارِ عِ ؛ تَ ِماراء ضٍ ِعاعح عماى  اَ َ اعِ ؛  ر  اَ لناا، فيقاُو
ْلِ ْاألحادًيف ك أُ   . ٌ رَ اتِ وَ تاَ ّلم مُ ِ عميِ السا ز

ُِ عماااى أُااا ةِ مَّااااألُ  ْضاااد ِمجااا  عمِااااءُ  ْه مااااْاعتَااا يساااى عِ  ْز ْانِاااارُ قاااادُ ب اعتِ ا ِ ااا  ِ.  ِااا ه 
 رتيب ىب نب مب زب رب يئ ُِّاء   ِاات  عااد، ضاااُ تعااا : ك السَّاا حااي   ْعيسااى 

 ام  يل  ىل مل يك  ىك  مك  لكاك  يق ىق يف  ىف  يث ىث نث مثزث  رث يت ىت  نت  مت زت
 .[158 - 157: ]النساء     َّمم

ااازِ ِناااا ًاَ  ِِ اااِمااا ماااارِ الزَّ  رِ ُ ك آ ااا العتاااابِ ح  ِ حيُعااا ِاءِ ن السَّ عَ َشاااة ال  ِ نَّ ْالسُّ ًْعاااور  ،ةمَّ قِ تَ ِسااامُ  ةٍ ًر
ْلُااأُ  َُ جا ل الاادَّ ًْقتُاا ،قِشاامَ ي دِ ضَ رِ  اااء َشاايِ الباَ   ِ ِ عمااى املنااارَ ز ل ًْقتُاا ،يبَ مِ ر الاَّااًْعِساا ،دٍّ لُاا ك  ااابِ  ا

 . انسّلمَ ل  الا ال ًقبَ  ،ةَ ًَ   اجلزِ  َ ًَْ  ،ًرَ اخلنزِ 
ْلُااًْعااور أُ  ْتعااور جمتَ ل عمااى احلااقِّ قاتِااائتااة املناااور  الاا  تُ ِ عمااى الطا ز اُ، جا قتاااُ الاادَّ ة لِ َعااِِ ، 

ْضَ فينزِ  ًُْ الاَّا ةِ  ضاَما تِ ُ  َِ ما َااّل   ُِ جا مادَّ ِ لِ مِاتِ ْ عاد ضاَ  ،ةَتاائِ تماك الطا  ريِ ِِما فَ ِماي  ْا ًاأجُ ْ  ا  واَ ِار
 وا ِ ن حادًيف النَّاة كِاا ك صاحيح مسامح ِماَكاَر ر الباَ َذاظِ ْتَ  نُ ِمار األَ ِشاتَ نِ ًح ًاَ  اللِ  ْ هّلةِ  واَ ْمأجُ 
حا   ل األر َ ِساغِ ، فياَ رٍ  َاال َْ  (3) رٍ دَ َما تُ ِياراا ال ًُِعنُّ منِ  اَ طَ مَ  ل اللُ رسِ ًُ  اَّ  »عار مرفوعاا: ن مسَ 

ة اأَ ما ن الرُّ ة مِ اا َ ل العِ ذ تأكُ ومئِ ك، فيَ تَ كَ َر ي  اَ دِّ ْرُ  كِ تَ رَ   مثَ : ِأبِ قاُ لار ِ ، ا ًُ (4) طكذا كالزََّلَتةِ ًَ 
ًُْ تِ حِ قَ مور  ِ ظِ ًْسااتَ  ، ا ِ ن الناااِماا ئااامَ ي التِ ِتااعِ تَ ل لَ ن ان ِااة ِمااِقَحااالمُّ  حاا   رَّ  (5) ة ك الرِِّساالِ بااارَ ذااا، 

                                           
ْمسمح، املوضعن السا ( 1)  .تظ ملسمحْالمَّ  ،ا قناأظر: صحيح البخاري 
ْاه مسمح ك صحيحِ، رضح )( 2)  (.156ر

 ب.مِ ن الاا ر: الطِّ دَ َِ اال (3)

ْالّلا  -ة تَ لَ الزَّ ك  (4) ْالتاء تتح الزاي  ْأَ اتائِ لِ  ِي: كاملرآ ِ  - م   ذا..تِ ظافَ ذا 

ْ سعار السا  عسر الرا  -ل سِ الرِّ  (5)  .َب هو: المَّ  - ناء 
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ِاا نَ ياِ ا ، فباَ ن الناامِ  ذَ خِ ي التَ تِ عِ تَ ح لَ نَ ن الغَ ة مِ حَ قِ ْالمُّ  ا ،ن النا ة مِ يمَ بِ ي القَ تِ عِ تَ ل لَ ن ان ِ ة مِ حَ قِ ْالمُّ 
ُِ ة فَ بَ يِّ رحياا طَ  اللُ  يفَ عَ هح كذلك  ذ  اَ   ،حٍ مِ ِسامُ  ْكالا  نٍ مِ ؤِ ُما كالِّ   ْحَ ض رُ بِ ِقاح، فتاَ ذِ آ اطِ  هح حتتَ ذَ تأ

ُِ  اَ جور :ارُ ذارَ ًتَ  ا ِ رار النا ى شِ ًْبقَ   .(1)«  ةاعَ قوم السا ح تَ يذِ مَ فعَ  ،راحل

 :وجُ أجُ ومَ  وجُ جُ أ  يَ 
ا ْاُ ُِ اا العتااابِ  ِ  تٌ  ا ِا واَ جُ أِ َْماا واَ أجُ ًَاا ر ْ مجااعِ نَّ ْالسُّ   يت ىت نت ُّ ضاااُ تعااا :  ةِ مَّاااألُ  ة 

  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 [.97 - 96: ]األأبياء َّ ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

ْسااما صااما  بِّ عاان النَّاا وا   اان مسعااار ْعاان النااا ي    وحِ ًُاا اللَ   رَّ » ِ ضاااُ:ح ِأَّااى الل عميااِ 
َُ جا الدَّ  ِِ مِ تِ ّلم  عد ضاَ يسى  ن مرم عميِ السا عِ  ك ضتااًح  دٍ ألحَ  دارِ باداا   ال ًَ ت عِ جِ رَ ِِ ِين ضد َِ  ا

ًْبعَ بادي    الطُّ َفَحرِِّز عِ  امور، فيَ ِسانِ ًاَ  بٍ دَ َحا لا ن ُكاْهاح ِماَا أجو ْمَ  ًأجواَ  اللُ  يفُ ور،  ًاح َِّْ  رُّ ُِ
ِْرُّ َّ  َِ طَ   ِ رَ ياِ عمى  َ  ِِ  ة فيشر ور ما فيذا،  حُْيَِاُر أابُّ ح فيقولور: لقد كار هبذه مَ رهُ آ  اللِ  ر ا ماٌء، 

ِْصحا ُ  َِ هِ دِ ألحَ  رِ وِ الثاَّ  ِ ح  ًعور ِر ُ عيسى   ب أابُّ ريَ ا، فَ ح الياومَ كُ دِ ألَحا ًنارٍ ة دِ ئَ ن مِ اا مِ ريِ ح 
ِْصاااحا ُ  اللِ  اااحور فَاِرَساااى كَ اااابِ يُ ضااااهبح فاَ ك رِ  (2)عمااايذح الناَّغَاااف  ل اللُ ِ فريِساااعيساااى   سٍ ِتاااأاَ  وتِ ِِ
ِْصاااحا ُ  اللِ  بُّ ا ًَاِذاااِبط أِااا ، ٍ دَ ْاِحااا ْر ك األر ِ  ِ    األر ِ عيساااى    الا  ِ ٍ   ِشاااِضاااوِ مَ  فاااّل  اااد
اانُاُذحاَ َماا ْأَاتاِ ِْصااحا ُ  اللِ  ب أاابُّ فريَ اا ،ه َزمَهُذااُح  الُبِخاات  طاارياا كأعناااقِ  ل اللُ ِسااِ    الل فريُ عيسااى 
ْاه مسمح « الل  ح حييف شاءَ حذُ رَ طِ تَ مذح فاَ ِِ حِ فتَ  (3)  .(4)ر

ْضد َِِ  ن  ين آدَ تار مِ مها ِمَّ  ْسما صما  بُّ  النَّ م موجودتار،  ا بِ رِ ح عن ضاُ ى الل عميِ  ْجِ ُِ ح ذِ ر
نَار منذح، فتاي الاَّاْحذَّ  ْساما  ىصامَّ  بَّ النَّا ب  نات جحاش ِرَّ حيحن عان ًز ظ قَ ياِ تاَ ح اِساالل عمياِ 

: ِِ مِ وِ ن أاَ مِ   واَ ًاأجُ  ن َرِدمِ ِما مَ وِ اليَاا ب، فُاِتحَ رَ ضد اضتَاا رٍّ ن شَ مِ  بِ رَ معَ لِ  لٌ ًِ َْ  ، اللال  لِ  الا » ْهو ًقُو
ْال  تميذا يِ عَ باُ صِ أُ  ِ  َْحمَّقَ  »«  ِمِثُل هذه واَ أجُ ْمَ  ناب  نات جحاش: فقمات: « ِ انهبام  ضالت ًز

                                           
ْاه مسمح ك صحيحِ، (1) ْما معِجا ذكر الدا  :كتاب التت،  اب  ر   (.2937، رضح )اُ ْصتتِ 

 .لْان ِ  حِ نَ الغَ  وفِ أُ ًعور ك ُِ  ْدٌ الناََّغف: دُ  (2)

 الُبِخت أوع من ان ل.. (3)

ْاه مسمح ك صحيحِ، (4) ِْشراط الساعة،   ر ْما معِ : ابكتاب التت   (.2937، رضح )ذكر الدجاُ ْصتتِ 
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 « َُ ْهااذا  ،(1)متتااق عميااِ «  يفُ اخلبَاا رَ ثُااا ذا كَ  ،احلور ؟ ضاااُ: أعااحْفينااا الاااا كُ ِ مَاا ،اللِ  ًااا رسااو
ُا  ْجَ  عمااى ِرَّ  احلاادًيف ًااد ْ ر   ًااأتِ ِاار ى صااما  بِّ النَّاا دِ ِذاات عمااى عَ دَ ِجااه ُْ رَ وادِ  َاا  ِرا  عااد  الا  ذح 
ْساااما  ااادِّ الاااذي  نااااه ذْ الَقاااِمااا ريٍ ِساااًَ  ءٍ زِ ُجااا حُ تِ ْهاااو فَاااا ،حالل عمياااِ  ز  ااان ًاااأجوا حِجااايَ  لِ ِن رأاَ ن السَّ

ْجااريا ح ا  جح مج حج مث هت مت  خت حت ُّ ِ ماانذح، كِااا ضاااُ تعااا : لااذًن اسااتغا وا  ِااْمااأجوا 

 مع جع  مظ  حط  مض خض  حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 هش  مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئمئ هي  مي خي حي جي ٰه مهجه هن من خن حن جن

  ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل  ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك

 [.99 - 92: ]العذف   َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه  مه جه

 :ة  اب  الد   روجُ خُ 
اا يااامِ ضِ  بَ رِ ضُااا ذااا الاالُ ة الاا  َيرجُ ا َّااهبااا الدا  املاارادُ  ْجُ اعَ السا ِْر ْالسُّااة.  ضاااُ  ،ةنَّ ذااا  ا اات  ااالقرآر 
 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث  زث رث ُّ  تعاا :سبحاأِ ْ 

 [.82: ]النِل َّمل
ة جااء في فذذه اآلًة ْاِ ِكاذاا ذِ العِر ِْرَّ ا َّاالدا  ر ِار ذح ْتاركِ  ا ِ النِا ذلاك ًعاور عناد فساادِ  ة، 

ْامِ   ا  عمى ذلك.ح النا مِّ عَ تُ فاَ  ،ن األر ِ ة مِ ا الل ًح دا َّ َيِر  ،ًن احلقا ح الدِّ ذِ ًمِ دِ بِ ْتاَ  ر اللِ ِ
ر   ْساما ضاُ: ضاُ رساُو الل صاما  ْعن ِيب هًر   ن ال ًنَتاجِ  ذا ِارَ   اّلثٌ » ح:ى الل عمياِ 

ااا ماااوعُ بت ك  ِا اااا ِااارياا: طُ َسااان ضبااال ِْ كَ ت ِمااان آمنَاااسااااا  ِا اااا   تُعاااأت  ،ن مغرهبااااِس ِماااالشَّ
 .(2)«  ة األر ِ ْدا َّ ، اُجا ْالدَّ 

ر   َُ  ِرَّ  ْعن ِيب هًر ْسما الل صما  رسو ُِ  اادِ » ح ضاُ:ى الل عميِ  ْا  األعِاا طماوع  :اا تا ِسا ر
 .(3)« ةِْ ِمر العامَّ  ،حكُ دِ ة ِحَ ِْ ِاصَّ  ،ةا َّ ِْ الدا  ،اُجا ِْ الدَّ  ،ِارِْ الدُّ  ،ن مغرهباِس مِ الشَّ 

                                           
ْاه البخااري ك صاحيحِ ) (1) ْمااأجوا :، كتااب األأبياااء،  ااب(6/381ر ِْشااراط ْ ، ضااة ًاأجوا  مسامح، كتااب التات 

ْمأجوا :الساعة،  اب ْفتح ردم ًأجوا    (.2880، رضح )اضطاب التت، 

ْاه مسمح، كتاب انِار،  اب (2)   (.158، رضح )فيِ انِارالزمن الذي الًقبل  :ر

ْاه مسمح، كتاب التت،  اب (3)   (.2947، رضح )ك  قية من ِحادًيف الدجاُ :ر
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ْساااما ِ صاااما ْرساااولُ  ْ  ًاااذكر اللُ  ْاملقااااود ا َّاااة هاااذه الدا يَّاااح كيتِ ى الل عمياااِ  ْ مناااا ذكااار ِ رهاااا  ة، 
ُُ الَقا  ُ َقاحان ًاَ   ِ معاادَ ضااا لِ ّلمااا ِارِ كَ   ا َ ح الناامِّاعَ تُ  اللِ  ن آًااتِ ِْ اا ِما ،منذا ْحان  ،ا ِ عماى الناا و

ْر  آًات الل فتعور حَ  ُِ رهاأاا لِ ْ ُ  ةا جَّ ِط  .(1)«  ًنَ دِ عمى املعاأِ  ةا جَّ ْحُ  ،ننؤمِ م
ْاِ ُِ  عارِ ك مَ  ًيفِ ن األحادِ مِ  دَ رَ ْما َْ  ْظااهِ رٌ ظَ ذا أَ تِ حَّ ذا ك صِ تِ تَ ْصِ  ةِ ا َّ الدا  ر ِ اا  ر القارآرِ ، 

ْالل ِعمح.ذابِ العَ  بِ رِ قُ  ِ  ا َ ر النا ذِ نِ تاُ  ةٌ دا َّ   ، 

 ها:ب  ر  غ  ن مَ م   س  م  الش   وعُ لطُ 
اا مااوعُ طُ  اا تااابِ العِ  ِ  تٌ هبااا  ا ِااغرِ ن مَ ِماا سِ ِِ الشَّ  جم يل ىل مل خل ُّ ة، ضاااُ الل تعااا : نَّ ْالسُّ

 ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم مم خم حم

 [.158: ]األأعام َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
مااااوع هااااو طُ  ًااااات املااااذكور  ك اآلًااااة:عض اآلبَ املااااراد  ِاااا حيحة ِرَّ ت األحادًاااايف الاَّااااْضااااد دلَّاااا

ْهو ضُو ِكثَ ِس مِ الشَّ   املتسًرن. رِ ن مغرهبا، 
اار   َُ  ِرَّ  ْعان ِيب هًر ْساما الل صااما  رساو   ة حاا  تطمُاااعَ ال تقااوم الساا» ح ضاااُ:ى الل عميااِ 

ُ اا   سااا  ِاتِ   أاَ َتاناِ ناوا ِمجعاور، فاذاة حان ال ًاَ ا  آمَ ت فرآها النا عَ مَ ن مغرهبا، ف ذا طَ ِس مِ الشَّ 
 .(2)متتق عميِ « ت ك  ِا ا ِرياا بَ سَ ِْ كَ  لُ بِ ن ضاَ ت مِ نِ ن آمَ عُ تَ 

ُُ  ْعن ِيب موسى  ْسما الل صما  ضاُ: ضاُ رسو  يالِ المَّ  ِ  هَ دَ ط ًَاُسابِ ًاَ  اللَ   رَّ » ح:ى الل عميِ 
ًْاَ ذارِ النَّ  يءُ سِ مُ  توبَ يَ لِ  غرهباا مَ  ِس مانِ الشَّا  َ مُاطِ حا  تَ ، يالِ المَّ  يءُ ِسامُ  وبَ تُايَ لِ  ذاارِ  النَّ  هُ دَ ًَا طُ سُ بِ ، 

ْاه مسمح «   .(3)ر
ْفياِ دَ اعَ السا  يامِ ضِ  بِ رِ ْضاُ  رِ وِ العَ  ظامِ أِ  ريِِّ غُ تاَ ر  ِ ذِ ؤِ ًاُ  عٌ ِز تِ مُ  ٌُ وِ ْهَ  يحٌ ظِ عَ  ِمرٌ  ثُ ْهذا احلدَ   يالٌ لِ ة، 

 تعا . اللِ  ل   ذرِ ًذا اخلمَ عطَ ة ًَ ر  خمموضَ  َّ دَ ِس مُ هذه الشَّ  ِْرَّ  ،لا جَ َْ  عزَّ  اللِ   ِ درَ ضُ  يحِ ظِ عمى عَ 
ْ ريِ ْالادُّ  ،يذاور املذادِ ر كظُ ِكاكثري   ري ماا ُذ   ْهناة عّلماتٌ  ا كِاا جااء ك احلادًيف مهاِار 

                                           
 .82عدي، سور  النِل آًة: تتسري السَّ ًنظر:  (1)

ْاه البخاري ك صحيحِ (2) الازمن الاذي ال  :، كتاب انِار،  ابك صحيحِ مسمحْ  (،6506) ، رضح، كتاب الرضاقر
 (.157) ، رضحارًقبل فيِ انِ

ْاه مسمح ك صحيحِ، (3) ْالتو ةضبُو التو ة مِ  :كتاب التو ة،  اب  ر ْ ر تعررت الذأوب   (.2759، رضح )ن الذأوب 



75 
 00ث الرابع: البحار واألنهار مبحال 00

ْسما صما  بُّ م  النَّ اطَّ » ضاُ:   (1)عن حذًتة  ن ِسيد  حنن أاَ ى الل عميِ  ر. فقاُ ذاكَ تَ ح عمينا 
ْر ؟ ما تَا»  «  آًااتٍ  رَ ِشاذاا عَ مَ باِ ر ضاَ ِْ رَ حا  تَاا ا لان تقاومَ   ا» ة. ضااُ: اعَ ر السااكُ ذِ ضاالوا: أَا« ذاكر
ْالاادَّ ر الاادُّ فااذكَ  ْالدا جا ِار،  ْطُ ا َّاااُ،  اامُااة،  ْأاُاان مَ ِس ِمااوع الشَّ ، يسااى ا اان ماارم ُْ عِ زُ غرهبااا، 
ْمَ ًْأجُ  ْ ّل َ أجُ وا  ُِ وا،  َِ سُ ة  َِ قِ  املشرِ  فسِ وف:  َِ بِ ف  املغرِ سِ ، ْ ب، رَ الَعا  ِ ًارَ ف  زِ سِ ، ْ
 ِِ أيا الادُّ  ًاةاقبذا  عِ اا ًاَ دا جِ  ةٌ  َ قارِ تَ ْهي مُ «  حهِ رِ    حمشَ  ا َ د النا رُ طِ تَ  نِ َِ ن اليَ ا مِ خترُ  ر ذلك أارٌ ْآ
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ، ضاااُ تعااا : ياا  اخلمااقِ ت مجَِ وِ َْماا
 [.68: ]الزمر َّ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن

ُُ ئِ ْضد سُ  ْسما الل صما  ل رسو فيِوت  ،(2) « خ فيِتَ ناِ ًاُ  رٌ رِ ضاَ » ور فقاُ:ح عن الاُّ ى الل عميِ 
ْاألر ِ ن ك السَّ مَ  ْالل ِعمح. مَ  الا  ِوات   ن شاء الل. 

 :سئ َلةاأل
ْهل ًعمح ِحَ يام السا ة عمى ضِ : ما األدلَّ 1  ْضت ضِ اعة ؟  دالُ عماى ذا ؟ م  االستِ يامِ د م  
 ذلك.
ْالاا السا  : ما الترق  ن عّلماتِ 2  ْمثِّ اعة الع ى   .منذِا ل لعلٍّ غرى ؟ 
ْما اآل ار املطتبة عمى الناَّ : ما املراد  الاُّ 3   فيِ ؟ خِ تِ ور ؟ 
 جاُ هبذا االسح ؟الدَّ  يحُ املسِ  يَ مسِّ  :  َِ 4 
ح ة لمِسامِ يَاْماا األساباب الواضِ  ،اُجا ًذا الل عمى ًدي الدَّ ق ال   رِ اخلوارِ  ر  عضَ : اذكُ 5 

 ِ ؟تِ نَ تاِ ن فِ مِ 
ُِ نُاا ِ  اِنِااارِ  حُ ِعاا: مااا حُ 6  ليل عمااى ذلااك اذكاار الاادَّ  ،؟ ِاءن الساااّلم ِماايسااى عميااِ الساااع ْز

ْالسُّ مِ   ة.نَّ ن القرآر 
مب حيعُ عيسى  ن مرم عميِ السا  ُ املسيحِ : ًِن ًنزِ 7  ْلِ ّلم ؟   ِ ؟ح  عد أز
ْاذكر الدَّ  ْمأجواَ  : ما املراد  يأجواَ 8  ُِ ؟  ْجِ ليل عمى   ذح.ر
 ليل.؟ اذكر الدَّ  ْمأجواَ  ًأجواَ  : كيف ًعور هّلةٌ 9 
ْجِ ذكر الدَّ م  ة ؟ ا َّ : ما املراد  الدا 10   ذا.ليل عمى ِر
 ليل عمى ذلك.ر الدَّ مجيعاا ؟ اذكُ  ا ِ منا و ة لِ   التَّ طِ : م  تنقَ 11 

                                           
ْاه مسمح ك صحيحِ، (1) ِْشراط الساعة،  اب  ر  (.2901، رضح )ك اآلًات ال  تعور ضبل الساعة :كتاب التت 

ْاه ِمحد (2)  (.192، 2/162ْك مسنده ) ر
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 ثُ ع  الب َ 

 را ا ُ ِرالا.تا ا عُ ا  حُ فيقوم النا  ،ةيَ اأِ ة الثا تخَ النَّ  ورِ خ ك الاُّ تَ ناِ املوتى حن ًاُ  : هو  حياءُ يفُ عِ الباَ 
 [.104: ]األأبياء  َّ رب يئ ىئ نئمئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ ا : ضاُ تع

ْالسُّ  َُّ دَ  تٌ  ا ِ  ق  حَ  يفُ عِ ْالباَ  ْ مجاع املسمِن.نَّ عميِ العتاب   ة 
ااااافَ   َّخض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ ُّ ضااااااُ تعاااااا :  تاااااابِ ن العِ ِِ

 [.16 - 15: ]املؤمنور
اااِْمااا ْسااامَّ صاااما  ِبِّ ة ضاااُو النَّااانَّ ن السُّ اااِمااا ُ اللُ زِ ِناااا ًاُ » ح:ى الل عمياااِ  تاااور كِاااا بُ نِ مااااءا فياَ  ِاءِ ن السَّ

 ِ.بوتِ عمى  ُ  ِورَ املسمِ  ْضد ِمج َ  .(1)« ت البَاِقلبُ نِ ًاَ 

 :ث  ع  ي الب َ ر  نك  على مُ  د  الر  
ْر البعاايفَ ر العااافِ لقااد ِأَعاا ْهااذا الاازَّ نٍ مِعاا ذلااك  ااريُ  ِاان ِرَّ  عااد املااوت زاعِ  ر َُّ عح  اِطاا،   ل د

ْاحلس  ِ الشَّ طّلأِ عمى  ُ   ل:قِ ْالعَ  رع 
 :ع  ر  الش   يلُ ل  دَ  -1

 مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت هب مب خب ُّ ضولاااااااااااِ تعاااااااااااا : 

 [.7: ]التغا ن َّحص
ْالسُّ ة مِ لَّ ن األدِ ْ ري ذلك مِ  ْضد اتاَّ نَّ ن القرآر   .يفِ عِ الباَ  ة عمى   باتِ لَ ب املنزَّ تُ ت العُ قَ تَ ة، 

 :ل  ق  يل العَ ل  دَ  -2
ْمِ ه الدُّ ه  حياء املوتى ك هذبادَ عِ  فقد ِرى اللُ   ة عمى ذلك:ثمَ ن األمِ أيا، 

 وه رِ ِ اايَ فاَ   ا رَ ِقاا وا  اَ ذِ تعااا  ِر ًَاا ح اللُ هُ رَ يل فااأمَ ح فيااِ  نااو اساارائِ َاااالااذي اِتَ  ياالِ تِ ة القَ اَّااضِ  -ِ 
ْك ذلك ًقُو المااِ تعاا : مَ تاَ هح فن ضاَ  ِ خِ يُ ذا لِ ع ِ بَ  ِ   رث يت ىت نتمت زت رت يب  ىب ُّ ِ، 

: البقاار ]َّىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث  نث مث زث
72 - 73.] 

َُ  ة   اراهيح اخلميال اَّ ضِ  -ب   ه اللُ فاأمرَ  ،ِ كياف حيياي املاوتىًَارِ تعاا  ِر ًُ  اللَ  حان ساأ

                                           
ْاه البخاري ك صحيحِ  رضح )( 1) ْمسمح ك صحيحِ  رضح )4651ر  ،)2955.) 
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ًْاُ ن الطَّ مِ  ةا عَ ح ِر اَ تعا  ِر ًذ َ  ُِ  ِجزاءا  نا ذُ رضاِ تَ ري  ح األجزاء ئِ تَ مِ فتاَ  نا ًذِ نادِ ا ًُ  ،ِلَ وِ ال  حَ  عمى اجلبا
 جم يل ىل مل خلُّ  ْك ذلااك ًقااُو الل تعااا : ،ياا عِ  ااراهيح َساان     ًْااأتِ ، ذا     عااضٍ  عُ اا

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خنحن  جن يم ىممم خم حم
 [.260: البقر ]َّزب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

ِِ  يفِ عِ الباَ  عمى  معارِ  لِ قِ ة العَ اللَ ا دَ ِْما   -3  :جوهٍ ن ُْ ف
 :لاألو   هُ ج  الوَ 

ْاألر ِ دالُ خبمق السَّ االستِ  ْات   مت زت  ُّ ضااُ تعاا :  ،يفِ ِعاعماى الباَ  قِ   اخلاالِ رَ دِ عمى ضُ  ِا
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ُّ : ْضااااُ ،[99: ]انساااراء   َّ يل

 خت حت ُّ : تعااااااااا  ْضاااااااااُ، [33: ]األحقاااااااااف َّخت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ

 .[57: ] افر َّجس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت
ُا  ْ حياااءَ انأساارِ  ِماقَ  ًاات عماى ِرَّ هاذه اآل فتاد ِْهاوَ ِ ًَِساتِاوِ ه  عاد مَ ،  َِ ر ِمار  هااذه  قِ ِمان 
ْتعا . عميِ سبحاأَ نِّ هَ  لَّ العُ  يِة م  ِرَّ ظِ العَ  املخموضاتِ   ِ 

 :انيالث   هُ ج  الوَ 
ُُ االستِ   ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ الا ضااُ تعاا : ِْا  انأساارِ  قِ خبِما يفِ ِعاعمى الباَ  دال

ْم   َّرت يب ىب نبمب  زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ  .[27: ]الر
 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّ : تعا  ْضولِ

 َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ممام

.[15 :]ق   َّ  هل مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق ُّ : تعا  ْضولِ.[79 - 77 :]ًس  

 ِ.تِ ز عن  عادَ عجِ ال ًَ  قِ داء اخلمِ تِ ر عمى ا ِ فالقادِ 
 ه الثالث:ج  الوَ 

ُُ االسااتِ   جض ُّ ضاااُ تعااا :  ، عااد املااوت األجسااادِ  يفِ ِعاا عااد مو:ااا عمااى  اَ  األر ِ    حياااءِ  دال

 لك خك حك جك مق  حق مف  خف حف  جف مغ  جغمع جع  مظ  حط  مض  خض حض
 .[57 :]األعراف    َّ جن مم  خم حم جم  هلمل  خل حل جل مك

 :]احلجاااارات َّخن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ  :تعااااا  ْضولااااِ
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11]. 
 ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : تعااا  ْضولااِ

 .[39 :]فامت َّمي  خي حي جي يه ىهمه جه
 املوتى. عمى  حياءِ  رٌ ر ضادِ    املطَ دَ تة اًامِ امليِّ  فالذي ِحيا األر َ 
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 ث  ع  الب َ  ةُ ئَ ي  هَ 

ْهااو ِأَّااتِاائَ يِ ري هنااا    هَ ِشااأُ  يفِ ِعااة الباَ لَّااة ِدِ فَااعرِ  عااد مَ  ْ  ك الاُّااتَخااِ  عااد النَّ ِ،  َْمااة األ  تِ وِ ور 
ار   ةْاًَارِ ن ِ مِ تِ حَّ تق عمى صِ كِا جاء ك احلدًيف املتَّ   يفِ عِ الباَ  لَ بِ ضاَ   ا دَّ ثور مُ ِع اخلمقِ  مجي ِ  ِيب هًر
  ْساما ضااُ: ضااُ رساُو الل صااما اار  «  ِر عاور ِن تَااخَ تمااا  ان النَّ » ح:ى الل عمياِ  ضااالوا ًاا ِ اا هًر

ة ؟ ضااااُ: نَ لوا: ِر عاااور َسااذراا ؟ ضااااُ: َِ َاِيااُت، ضاااِر عاااور َشاا :ضااالوا (1)ِر عااور ًوماااا ؟ ضااااُ: َِ َاِيااُت 
ٌء  ال يِ َشا ن انأسارِ قل. ضاُ: ليس مِ ت البَ بُ نِ كِا ًاَ   تورنبُ يَ فاَ  ماءا  ِاءِ ن السَّ مِ  اللُ  ُُ نزِ ا ًُ » َِ َاِيُت:

ْاحِ ظِ  عَ مى،  الا بِ ًاَ  ْهو َعِجُب الذََّأبِ ِاا   .(2)«  ةيامَ م القِ وِ ًاَ  قُ اخلمِ  ْمنِ ًُارَكَّبَ  ،داا 
ت  ة فعاادَ يَااأِ ة الثا تخَ النَّ  ورِ ك الاُّ  خَ تِ ت أُ ت األجسام كِا كاأَ ْعادَ  بِ أَ الذَّ  بُ جِ ت عَ بَ ف ذا أاَ 

َّْ يَاا اأِ   ا رَّ عااود احليااا  َمااها فتَ دِ َساا   جَ  ْحٍ رُ  كاالا   ُّ َّ  ٍّ ُّ   ضاااُ تعااا : رَّ ُ َمااة كِااا كاأاات ِ

 [.104: ]األأبياء    َّ رب يئ ىئ نئمئ زئ رئّٰ ِّ
 اا.دا   جِ ك هذا كثريَ  ًاتُ ْاآل[، 6: ]املطتتن َّمم خم حم جم يل ُّ ْضاُ تعا : 

                                           
 يز.متيِ  رِيِ ن  َ ن فقط مِ عِ  َ أرِ   ِ ِ يت اجلزم  الا  :ِي« ِ يت » ضاُ:  (1)

ْاه البخاري ك صحيحِ، (2) ْمسمحًوم ًنتخ ك الاا  :كتاب التتسري، تتسري سور  عح،  اب  ر كتااب   ك صحيحِ، ور. 
ِْشراط ا أَ (. 2955، رضح )ما  ن النتختن :لساعة،  ابالتت   لِ تَ ِساالاذي ك َِ  يفُ طِ المَّ  حُ ظِ هو العَ  :بَ َْعِجُب الذَّ

 ص.عُ اِ العُ   ُ ِِ ْهو رَ  ،بِ مِ الاُّ 
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 رُ ش  الحَ 

  مئ خئ حئ ُّ  ر، ضاااُ تعااا :احملَشاا  ِ رِ    َِ  قُ ساااق اخلِمااح ًُ هِ بااورِ ن ضُ ِماا ا ِ النااا يااامِ ْ عااد ضِ 

 [.44]ق:  َّجت هب مب خب حبجب هئ
[.74: ]العذف َّيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ُّ  : ْضاُ  

ْسمَّ ْضاُ صمَّ   .(1)« ُحَتا ا ُعرَا ا ُ ِرالا  ةِ يامَ القِ  مَ وِ ًاَ  ا ُ النا  رُ حيشَ » ح:ى الل عميِ 
ِِ  قِ قائِ ن حَ مِ  رَ احلشِ  ة عمى ِرَّ اللَ ْاحلدًيف دَ  ك اآلًاتِ   رِ احملَشا  ِ رِ ح    َِ ُذاعُ ْهاو مجَِ  ، رَ اآل

 ة.تَ مِ خمتَ  تاتٍ ح عمى صِ ذِ ثِ عِ ن  اَ ن ِماكِ مِ 

 :ر  ش  اس في الحَ ة الن  حالَ 
ٍُ  اءِ القَ  لِ اِ تَ اراا لِ ظًّلا اأتِ وِ ضوفاا طَ ُْ  اخلمقُ  فُ قِ ناة ًَ ه ْهح عمى ِحوا حااًح  يحتع ةٍ تَ مِ خمتَ  ، 

ُُ َذااظِ فتَ  ،أياالادُّ  ك احلياا ِ  اا ةِ بَاهِ ن الرَّ ف ِمااما  مااا ك املوضِا دٍ َحااى عاى َِ فاّل ختَتاا ا ِ النااا ر ِعِاا   دَّ ْالشِّ
هاب الاذَّ ح  ِ فياأمرهُ  ح آدم ور    ِ يذِ ذح، فيذهبُ  ينَ  يَ  ِ قِ ياَ لِ  حهبا رَ   ًح    تَ شِ ن ًَ يطمبور مَ فَ 

هاب    موساى الاذَّ يح  ِ رهح   اراهِ ًْاأمُ  ،     اراهيح  هابِ الاذَّ رهح  ِ أمُ ْأوح ًَ  ،   أوح 
،  ُّْر  اااأرَّ ذِ عتَاااذاااح ًَ ْكم ْلَااامَاااثاِ ِ مِ مَاااباِ ب ضاَ َ اااغِ باا   ًاَ َ ااا َ  مَ وِ اليَاااا  ااابَ  َ  اللَ  ر ه  عااادَ  غ ااابَ ن ًَ ِ 

ًْاااأمُ مَاااثاِ مِ   مَ وِ اليَاااا  ااابَ تعاااا   َ  اللَ  رَّ أر  ِاااذِ عتَاااًْ  ، يساااىهاب    عِ  الاااذَّ  رهح موساااى ِ. 
ْلن ًاَ ثمَ ِ مِ مَ باِ  ب ضاَ غِ  باا   ًاَ  َ  َِّ الذَّ رهح  ِ ًْأمُ  ،ِمَ ثاِ ه مِ دَ عِ  اَ   بَ غِ ِ  ى الل عمياِ د صاما هاب    حم

 .ً  احلسابِ رِ ْالل سَ  .(2) قِ  ن اخلّلئِ   اءِ القَ تعا   ِ  ر اللُ ح، ا ًأذَ ْسما 

                                           
ْاه مساااامح ك صااااحيحِ، (1) ِْهمذااااا،  اااااب  ر ْ يااااار احلشاااار ًااااوم القيامااااة فناااااء :كتاااااب اجلنااااة ْصااااتة أعيِذااااا  ، رضااااح الاااادأيا 

 .نَ وأِ :  ري خمتُ ِيِ  ،الا رِ ْمعَن  ُ (. 2859)

ل ك كتب السُّ ة الطَّ تاعَ   حدًيف الشَّ راجَ ًُ  (2) ن مَ  ةَ َّ ذرِّ  :"كتاب التتسري، تتسري انسراء،  ابك  ي، البخارِ احيح ة كنَّ ًو
 (.194، رضح )ِدىن ِهل اجلنة منزلة فيذا :كتاب انِار،  اب  ،مسمحصحيح ْ   "،وحٍ   أُ نا مَ مِ محَ 



81 
 00ث الرابع: البحار واألنهار مبحال 00

 سابُ الح  

ْتعا  ًُ سبحاأَ  اللَ  املراد هبذا ِرَّ  ًْاُ ِ ك احلياا  الادُّ عمى ِعِالِا ر انأسارَ ذِ ظِ ِ  ذلك.  ه  ِارُ رِّ َقاأيا 
 .ريٌ سِ ًَ  ْذلك عمى اللِ  ،ذحي  ينَ ًْق ِ  ،ضٍ عِ ن  اَ مِ  اخلمقِ  ضِ عِ باَ لِ  صُّ كِا ًقتَ 

ْالسُّ ْاألدلَّ   مثل: ،اا ة كثري  جدا نَّ ة عمى هذا ك القرآر 
  ٰر ُّ  ْضولااااِ: ،[6]األعااااراف:  َّ ىق  يف ىف يث ىث نث ُّ ضولااااِ تعااااا : 

 جم يل ىل مل خل ُّ  :ْضولاااااااااااِ، [48: ]العذاااااااااااف َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ين ىن من خن حن جن ُّ :ْضولااااااااااااِ، [17: ] ااااااااااااافر َّىن من خن  حن جنيم ىم مم خمحم

 .[26 - 25: ]الغاشية    َّ ىه مه جه
ْتعاا  هاو الاذي ًتاو  حِ ْالل سبحاأَ  ْمسامح عان ؛ لِ ِِسانتِ اخلماق  ِ  ساابَ ِ  ْى البخااري  ِاا ر

ْسما رسُو الل صما   ن حات ضاُ: ضاُ ديا عَ   ِ اللُ ُِ مِّ عَ يُ  َسا الا  دٍ َحان َِ ح ِمانعُ ماا ِما» ح:ى الل عميِ 
ْ ينَاالاايس  ينَاا َاافينظاار َِ  ،رمجااارِ تُ ِ   مااا رى  الا م منااِ فااّل ًَااأَ ر ِِشااًْنظُاا ، مااا ضَاادَّمرى  الا نااِ فااّل ًَاان مِ ِِ

 .(1)« متر ٍ  قِّ شِ ْلو  ِ  ارَ قوا النا فاتَّ  ،ِذِ جِ َْ  قاءَ مِ تِ  ارَ  النا رى  الا ِ فّل ًَ ًِ دَ ر  ن ًَ ظُ نِ ًْاَ  ،َضدَّم
عماى   أساارٍ كال ُّ   فَ ِقايَ ْلِ  ،هبا بَ تِ م ليقِر ما كُ آدَ  ة عمى ا نِ ظَ ذا احلتَ تِ أاَ َّْ ب ال  دَ تُ ؤتى  العُ فيُ 

ْتعااااا  عااان هااااذا  قولااااِ: كِااااا ِِاااَ    ِِ مِاااَِ عَ   ىت نت مت  زت رت يب ىب ُّ  تبااااارة 

 ام يل ىلمل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت

 .[49: ف]العذ َّ رن مم
 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن ُّ : ْضااااااااااااُ

 .[14 - 13: انسراء]َّ مت  خت حت جت هب
ا ،بِ تُاًا  العُ وزِ ذلاك عناد تَ  ا ُ النا  حُ كِا ًعمَ   ُِ حالَ   أسارٍ  كلا   فُ عرِ ًَْ  َِ ن ِِ اليَ ِ  ِاتا َاْل كِ ن ُِ ف
ْمَ رٌ سَّ يَ مُ  لٌ ذِ ِ سَ سا ُ ْحِ  ،ن املتمحنفذو مِ  ْراءِ ِ مِ ِالِ شِ ِ  ِ تا ُ كِ   ْلَ ن ُِ ،  ، ريٌ ِساِ عَ حسا ُ فِ  هِ رِ ذِ ظَ  ن 

ْ ريمهاااا عااان عائشاااة رضاااي الل عنذاااا لِ  ؛كَ مَاااهَ  احلساااابَ  شَ وضِ ن أُاااَْمااا ْمسااامح  ْى البخااااري  ِاااا ر
ْساامح: ضالاات: ضماات ًااا « ك مَاا هَ ب  الا حياَساا دٌ َحاالاايس َِ  »ضالاات: ضاااُ رسااُو الل صاامى الل عميااِ 

                                           
ْاه البخاري ك صح (1) احلايف عماى  :كتاب الزكا ،  اب  ،مسمحب، ْ ُعذِّ  من أوضش احلسابَ  : اب ،كتاب الرضاق  يحِ،ر

ْلو  ِ الاَّ   ( هبذا المَّتظ.1016، رضح )متر  قِّ شِ دضة 
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ْجااال:  ِلااايس ًقاااُو الل ،داةَ فِااا جعماااين اللُ  ،رساااُو الل  زث رث يت ىت  نت مت زت ُّ عاااز 

 احلساابَ  شَ وضِ ن أُاَْما ،ضاوررَ عِ ذاة الَعِرُ  ًاُ  »ضاُ:، [8 - 7: ]االأشقاق َّ يث ىث نث مث
 .(1)« ك مَ هَ 

 ِِ ْلُ  اللِ  لِ  ِ ن فَ ف ذا ُضارِ عِ ْ مناا ًاَ  ،عماى ِعِااًح ح احلساابَ ذُ ُشاناضِ ال ًُ ِأَّاِ نن ِ  املؤمِ تِ طِ تعا  
ًْاُ عميذِ   فِ ك هذا املوضِ  دٌ حَ عميذا َِ   ُ مِ طَّ ْكذلك ال ًَ  ،أياح ك الدُّ ه عميذِ رَ تاَ سَ  اْهي ما  ،هح هبارُ رِّ قَ ح 

ِْأا ِ ِ ذلك ك الدُّ  تُ رِ تاَ  ضد سَ ًْقُو ًؤالء:  ينِّ  ى هباح عماى ناادَ ار فيُ العتاا وم، خباّلفِ رها اليَاتِ أيا 
َُ ئِ ِ سُ ِا جاء عن ا ن عِر ِأَّ لِ  ؛ذاداألشِ  ْ  ِ رُ  ْساما ى اللالل صاما  ل: كياف مسعات رساو ح  عمياِ 

:ًقااُو ك النَّ    َ ااحاا  ًَ  ْجاالَّ  ِ عاازَّ  ِّاان رَ ة ِمااياَمااالقِ  مَ وِ ُن ًَااااملااؤمِ  ًُااِدىنَ » جااوى ؟ ضاااُ: مسعتااِ ًقااُو
 ُِ : ِي رَ أو ِ ذُ ره  ِ رِّ قَ ياُ فاَ  (2)عميِ َكنَاَت : هل تعرف ؟ فيقُو ا :ُ رِ تاَ ف. ضاُ: ف ين ضد سَ ِعرِ  با ِ، فيقُو

ْ ينعميك ك الدُّ   .ِِ ناتِ سَ ة حَ يتَ حِ طى صَ عِ فياُ  ،مَ وِ لياَ رها لك اتِ ِ ِ  أيا 
ْاملنافقور فيُ ا العتا ِْما   .(3)«  وا عمى اللذَ ق: هؤالء الذًن كَ اخلّلئِ  ْ  ِ ى هبح عمى رُ نادَ ار 

ْتعااا   عمااى اخلمااق مجياا َ ْضااد ِحَااا  مي ُّ اا كِااا ضاااُ تعااا : ِعِاااًح ِاارياا ِْ شاارا  ى  تبااارة 

 .[8 - 7: ]الزلزلة َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني
 خل حل جل مك لكخك حك جك مقحق  مف خف حف جف مغ جغُّ  :سااااااااااااااابحاأِ ْضااااااااااااااااُ

 .[6 :]ا ادلة َّمل
َُ  ،ِمَاااَِ عَ  لٍ عاِمااا ريى كااالُّ فَسااا ااالَ  فاااا عُ ختاااِ   األر َ  ألرَّ  ؛لإلأعاااارِ  ال جماااا ق ِطااانِ ْتاَ  ،عميذاااا ِِ

 ت.بَ سَ ح فا كَ اجلواِر 
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّ ضااااااُ تعاااااا : 

 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّ : تعااااا  ْضاااااُ ،[4 - 1 :]الزلزلااااة   َّ  ىل مل

 .[65 :]ًس     َّ مئ  خئ حئ

                                           
ْاه البخاري ك صحيحِ، (1)   ،ْمسامح "،فسوف حياسب حسا اا ًسرياا  :"كتاب التتسري، تتسري سور  االأشقاق،  اب  ر

ِْهمذا،  ابكتاب اجلنة ْصتة أعيِ   (.2876، رضح )  بات احلساب :ذا 

 ه.رُ تاِ ِ: هو سِ تَ ناَ كَ   (2)
ْاه البخاري ك صحيحِ، (3) ، «شذاد هؤالء الذًن كذ وا عمى رهبحًْقُو األ» :التتسري، تتسر سور  هود،  ابكتاب   ر

ْ ر كثر ضتمِ : اب ،كتاب التو ة  ،مسمحْ   .(، هبذا المَّتظ2768، رضح )ضبُو تو ة القاتل 
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ْالَعاايِّس َمااًدٌ دِ ف َشاافاااملوضِ  ْعَ َسااأتِ  ن دارَ ،  ااِ  ْالعاااجِ ل لِ ِِ ِ   أتَساابَااتاِ ن َِ َماا زُ ِااا  عااد املااوت، 
متَنَّ عمى اللِ هَ   األماين. واها 

 :سئ َلةاأل
 ليل.لدَّ كر ام  ذِ  ،ْما حعح انِار  ِ ؟ ،عيف ؟: ما املراد  البَ 1 
 يف ؟عِ ن عقيد  الباَ : ما موضف املشركن مِ 2 
ْاحلِ يَّ عِ رِ الشَّ  دَّ :  َانِّ الرَّ 3  ْالعِ يَّ سِّ ،  ُِ االساتِ  ِِ ِجا، ما  َْ يفِ ِعاري الباَ نِعا، عماى مُ يَّ مِاقِ ،  ن ِما دال

 ِِ ُِ  الية:اوص التا النُّ  ّل
 يفىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نتمت زت رت يب  ىب ُّ ضاُ تعاا :  -ِ

 [.73، 72البقر : ] َّ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق
 خس حس جسمخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت هب مب خب ُّ ضااااااااُ تعاااااااا :  -ب

 [.7: ]التغا ن َّ حص مس
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت  ُّ ضااااااااُ تعاااااااا :  -ا

 [.99: ]انسراء َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 ين ىن من خنحن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ضاااااااااااااااُ تعااااااااااااااا :  -د

 ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي  خي حي جي يه ىهمه  جه

 [.260]البقر :  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ
 مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت ُّ ضاااااُ تعااااا :  -هااااا

 [.57] افر:  َّ جس
 [.15]ق:  َّ هل مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق ُّ ضاُ تعا :  -ْ
 ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ ضاااااااااااااُ تعااااااااااااا :  -ز

 [.39]فامت:  َّمي  خي حي جي يه ىهمه جه ين
 عمى ذلك. يلَ لِ دَّ اذكر ال ،؟ يفِ عِ ة الباَ ئَ يِ : ما هَ 4 
ُِ دِ م  االستِ  ،؟ ِفي ا ِ ة النا ْما حالَ  ،ر ؟: ما املراد  احلشِ 5   عمى ذلك. ال
ْالعُ ة املااؤمِ بَ حماَساا حُّ تَ ْكيااف تَااا ،؟ : مااا املااراد  احلسااابِ 6  ُِ ماا  االسااتِ  ،ار ؟تااانن  عمااى  دال

 ذلك.
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 ضُ و  الحَ 

ا ةُ مَّاُِ  هُ دُ رِ تَ  يحٌ ظِ عَ  دٌ رِ وِ احلو : مَ  َِّ ْساما ى الل د صاما حم ِ ًَادِ ف هَ ن ِاالَ  َماة  الا ياَماالقِ  ح ًاومَ عمياِ 
 َُ ْ ريمهاااا ِرَّ . جااااء ك الاَّاااهِ دَ ِعااا اَ  ْ َااادَّ َُ  حيحن  ْساااما الل صاااما  رساااو ْهاااو  ااان ى الل عمياااِ  ح ضااااُ 

ين رِ  نعح، فااواللِ َعمَاايَّ ِماا دُ رِ ن ًَاار َمااِظااتَ  ين عمااى احلااو  ِأاِ » ِ:ذااراين ِصااحا ِ ظَ  ٌُ لَيُاِقااَتطََعنَّ د ، جااا
، مِ  : ِيِ نَّ فاضولَ  ْمِ ينِّ َربِّ :  أَّ مَّ ن ُِ   عور عماى جِ رِ ة، ما زالوا ًاَ دَ عِ موا  اَ ِِ ي ما عَ رِ دِ ك ال تَ  ، فيقُو

ِْرَّ احلو ِ  ك هذا احلدًيف   باتُ  (1)« ِعقاهبح ْامِ تَ خمالَ  داعَ تِ اال ِ  ،   .هِ ْدِ رُ ن ُْ عار مِ ر ماأِ ة األ
َِ واتَ ْضد تَ   .احلو ِ  َ ِ رت األحادًيف ك 

: مسعات النَّا  اا ناد  ن عِري ضاُ: مسعات جُ  عن عبد املمك ْساما صاما  بَّ ًقاُو ح ى الل عمياِ 
:  .(3)«   ِ وِ عمى احلَ  (2)ِأا فَاَرُطُعح » ًقُو

ْردَ تات احلاااااو ِ ِصااااا  الِعظَااااااحِ  ةِ ًَاااااا ك ِ ِأَّااااا تة احلاااااو ِ حيحة ك ِصااااااك األحادًااااايف الاَّااااا : 
ْطُ ضُ رِ ساع، عَ ْاالتِّ  َادُّ ِمارِ ذِ   َشاريَ ِسامَ  ْاًااهن زَ ة ِماًَ زاِْ  واء، كلُّ ِ سَ ولُ ِ  ُِْ ب خَ ِشار، ًَ  َ وِ ن  ار الَعا، 
ِْ ِااَب ن المَّاياضااا ِما َ  دُّ ه َِشان اجلنة، ما ُ يزا ار مِ فيِ مِ  ِْحمَاجِ مِ ن الاثاَّ د ِمارَ ،  َِْ َسان العَ ى ِما،   بُ يَاطِ ل، 
ْكيزاأُاكِ ن املِسارحيااا ِما عباد الل  اان  داا، ضااُِاأ ِ َاظِ منااِ   ًَ  بَ رِ ن َشاِاء، َماالسَّا د جناومِ دَ َعاا (4)ِ ، 

ْساااما صاااما  بُّ ضااااُ النَّااا :عِاااْر رضاااي الل عنذِاااا   ُ ريَ ِساااي مَ ِضاااوِ حَ » ة احلاااو :تَ ح ك ِصاااى الل عمياااِ 
ْرحيُاَبِ ن المَّ مِ  ضُ يَ  اِ ه َِ ، ما ُ رٍ ذِ شَ  ْكِ كِ ن املِساب ِمايَاِ ِطِ ،  منذاا  بَ رِ ن َشاَما ،ِاءِ السَّا جاومِ نُ ِ كَ يزاأُا، 
 .« أُ ِ داا َِ ّل ًظِ فَ 

                                           
ْاه البخاري ك صحيحِ، (1) ى نا صما   بات حو  أبيِّ  : اب ،كتاب الت ائل  ،مسمحْ ك احلو ،  :كتاب الرضاق،  اب  ر

 (.1294، رضح )ح ْصتاتِالل عميِ ْسما 

حنوَ الءَ ْالدِّ  يا َ حلِ ح ًح امِ اِ يُ ًن لِ دِ م الوارِ دَّ قَ هو الذي ًتاَ  :الَتَرط (2)  ها..، 

ْاه البخاري ك صحيحِ، (3) ى ناا صاما يِّ   باات حاو  أباَ  :كتااب الت اائل،  ااب  ،ْمسامح احلاو ، :ب الرضاق،  ابكتا  ر
 (.2290، رضح )ْسلا الل عميِ 

 .ِ املاءب  ِ شرَ ًُ   ٍ َْ رِ عُ  ِ  ْهو  أاءٌ  ،وزمج  كُ  (4)
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 يزانُ الم  

 ًر األشياء.قادِ ف هبا مَ رَ عِ ة ال  تاُ اآللَ  امليزار:
ُِ  رِ زِ وَ   لِ ًوضَ  ،تاريَّ سِّ لِ ِكتَّتار حِ  ي  يقِ قِ حَ  يزارٌ امليزار هنا: مِ ْاملراد  ِ  ة. ياَماالقِ  مَ وِ ًَاا بادِ العِ  ِعِا
َُ باارَ ر تَ ِ احِ شايئاا، فيُ  سٌ ِتاح أاَ مَاظِ فاّل تُ  (1) اينِّ  ااالرَّ  ُِ دِ الَعا ْفيِ  ظذارُ  ْتعاا  ِعِاا ْ ر   أساارِ ان ة 

َُ كار مِ  َِ مِ  ةٍ بَّ حَ  ثقا ْضد تعور مَ بِ ها، ليعور اجلزاء  سَ ًرِ قادِ مَ  نظذارِ  ٍُ دَ رِ ن  ُِ وازِ ذا.   ًن األعِا
ْضااد ًعااور املياازارُ دَ دِّ َعااتاَ مُ  ْاألدلَّاا ر عمااى كاالِّ ْالل ضااادِ  ،داا ْاِحاا  ،  ْزر شاايء.  ة عمااى  بااوت املياازار ْ

 منذا: ،األعِاُ كثري 
 مئ  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي  ُّضُو الماِ تعاا :  -ِ

 .[47: ]األأبياء َّ يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ
 حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّ ضااااُو الل تعااااا :  -ب

 .[103 - 102: ]املؤمنور َّ مم خم  حم جم هل مل خل
 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث ُّ : تعااااااا  الل ضااااااُو -ا

 .[11 - 6: ]القارعة   َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل
ْساااما صاااما  ضااااُ -د  ،سااااارتاااار عماااى المِّ يتَ تِ َِ  ،تاااار    الااارمحنِ يبَ بِ تاااار حَ َِ مِ كَ » ح:ى الل عمياااِ 

ِِ  سبحار اللِ  :تار ك امليزاريمَ قِ  َ   .(2)«  يحِ ظِ العَ  اللِ  سبحارَ  ،هِ دِ ْ 
ُُّ ة السااك األدلَّا ْ  باات َْ املاوازِ  عماى   بااتِ  ا قة ماا ًاد ُِ  رِ زِ ًن،  ّلح عماى ياب الَتارتِ ْتَ  األعِاا

ِِ ْاخلسااارَ  ،ذااامِ قَ  ِ  َُ  ذااا. ا  رَّ تِ تَّ   عماااى  ل بَاااقِ ال تاَ  ْهاااي ِعاارا ٌ  -ة ياَماار ًاااوم القِ وزَ الاا  تُاا األعِاااا
ري تماك احلياا  ليسات هاي  عااًِ مَ  ألرَّ  ؛ذلكة لِامَاضا ِ  تِ ِضاتعور ك ذلك الوَ  - أياالدُّ  ك احليا ِ  رَ زِ الوَ 

ُُ ياتِ كِااا ك حَ  ْاألعِااا ِِ  ّلا َقااتتاااْت  ِ ر تَ وزَ الاا  تُاا نااا اآلر.  ااالعَ  عِ وِ ب أَااا َساا ةا تَّااْ ْمااا  لِ َِ  ِِ اا ِِ ِْعَظ
 ْ حسار. ةٍ عَ تا اَ ْمُ  ن  ِّلصٍ ِ مِ بُ ااحِ ًُ 

                                           
الَ  (1) ْاجلذل كار الوَ تاا  ِ اِ تَّ مُ  كار انأسارُ   ِا  .يحٍ مِ عَ  ءٍ يِ شَ  علِّ  ِ  اللَ   ف رَّ ْ الا  ،عميِ ةِ جَّ محُ لِ  ةا  ضامَ  رُ زِ اجلحود 

ْاه البخاري ك صحيحِ، (2) َاَوازًَِِن الِقِساَط لِيَااِوِم الِقَياَماة  :"ضاُو الل تعاا  :كتااب التوحياد،  ااب  ر
ْهاو آِار "ََْأَ اُ  امل  ،

 (.7563رضح )حدًيف ك الاحيح، 
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اا باارات الااوزر ليساات لااذاتِ فاعتِ  َِ ْ منااا لِ الع ال  ن اخلمااق ًااأتور  عمِااة كثاارياا ِماا  ألرَّ  ؛ِبُ حَ ِاااا ًَ َِ
ْم  ذلك تَ الشَّ  اظِ ئات العَ يِّ السَّاجح  ِ رِ ذاد  تاَ ئا:ح حسنا:ح م  كور الشَّ يِّ غمب سَ ذاد   َِ ة كِاا ك ي

 ة.طاضَ البِ  حدًيفِ 
ْساما عن عبد الل  ن عِْر ضاُ: ضاُ رساُو الل صاما  ّلا ُجامُِّص رَ ُسايخَ  اللِ   رَّ » ح:ى الل عمياِ 

ا سااعِ ْتِ  ةا سااعَ ق ًااوم القيامااة، فينشاار عميااِ تِ اخلّلئِاا ْ  ِ   عمااى رُ مَّاان ُِ ِماا دُّ لٍّ َمااجِ ِساا ، كاالُّ ن ِسااِجّلا
: با رَ  ؟ ضااُ: ال، ًاا ظور  احلاافِ بَاتَ كَ   كَ ِتاَِ مَ ِظَ  ،ن هذا شيئاا ر مِ عِ نِ تاُ ِ: َِ ر، ا ًقُو لاَ البَ  ، فيقاُو

: ال ًااالُ ُجاات الرَّ َذااباِ يَ ؟ فاَ  ةٌ نَ َسااُعااِذٌر ِْ حَ  ِلااكَ  :  مااى،  رَّ ربا  ، فيقااُو نةا َسااناادأا حَ لااك عِ  ، فيقااُو
ِْرَّ لاِ  الا ال   طاضاٌة فيذاا: ِشااذد ِرعمياك، فُتِخارَا لااِ  ِ  اليااومَ  حَ ِماد ا، ال ظُ ْاِحا ا  الل،  ِا داا عبااده حم

: ًاااْرسااولُ  ْمااا هااذه البِ با رَ  ِ، فيقااُو ااطاضَاا،  ح، ضاااُ: مَااظِ ك ال تُ ت؟ فيقاااُ:  أَّااّلا جِ ة ماا  هااذه السِّ
ااوَضااتُ فاَ  ْالبِ تَّاات ك كِ ّلا جِ   السِّ ااطاَشااة، ضاااُ: فَ تَّااة ك كِ طاضَااة،  ْ اَ ّلا جِ ت السِّ ة، فااّل طاضَاات البِ مَااقُ ت، 
 .(1)«  ءٌ يِ شَ  اللِ  ل م  اسحِ قُ ثاِ ًاَ 

 

                                           
ْاه(  1) ْهو ًشذد ِر ال  لِ  ما جاء :كتاب انِار،  اب  ك سننِ، ْالطمذي(، 2/213) ك مسنده ِمحد ر فيِن ِوت 

 ." ن  ًربحسَ  هذا حدًيفٌ  :"ْضاُ(، 2639، رضح ) الل الا 



87 
 00ث الرابع: البحار واألنهار مبحال 00

 راطُ الص  

 .ًقُ رِ راط: هو الطَّ الاِّ 
قاااا    اجلنَّااح طِ جذاانَّ  رِ ِذااعمااى ظَ  املناااوبُ  رُ ِسااْاملااراد هنااا: اجلِ  ْرُ ًر ْاملاار عااام   راطِ عمااى الاِّاا ة. 

 ُِ ْمَ لم ال ِعن الوُ قنكاملنافِ ن ادَّعى انِار  ؤمنن   ، ُُ  ه.زِ   عد ياُْ    اجلنة  الا  صو
 َُّ  مم ام  يل ىل مل يكىك مك لك اك ُّ ة ضااُ الل تعاا : نَّ ْالسُّا عمياِ العتااب ْضد د

 [.72 - 71: ]مرم َّ مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن

ر   ل ْعن ِيب هًر ْسما صما  بَّ النَّ  ِرَّ  ك حدًيف طًو  راطُ ب الاِّ رَ  ِ ًُْ » ح ضاُ:ى الل عميِ 
ُِْ نَّ ذَ ي جَ رَ ذِ  ن ظَ   .(1)« ها يزُ ن  ِ ُ مَ ْا  َِ ِ  مَّ ح فأكور ِأا 

ْحذًتااة رضااي الل عنذِااا ضاااال: ضاااُ رسااُو الل صااما ْعاان ِيب  اار   ْسااما هًر ح فااذكر ى الل عميااِ 
َِّ  »ْفيِ: ،ةتاعَ الشَّ  ًيفَ دِ حَ  ْتُ ذَ ؤِ داا فيقوم فياُ فيأتور حم ْالارَّ األماأَا لُ رسَ ر لِ،  ح، فتقوماار جنبا  حِ ة 

ْشاااالا، فيَ الاِّاا ااراط، ِيناااا  ِْمااا«ق لعااح كااال َ َِّْ  رُّ ُِ ااكَ   ي ! ِي شاايءٍ ، ضاااُ: ضماات:  ااأيب ِأاات   رِّ ِِ
ْا    الباَ » ؟ ضاُ:  قِ رِ الباَ  ًْاَ   قِ رِ ِ  تر ا ِنٍ ة عَ فَ رِ   ك طَ جِ رِ كيف ِر  َِ اًحِ الارِّ  رِّ ؟ ا ك ِا  رِيِ الطَّارِّ ، ا ك
ُِ الرِّ  دِّ َْشاا ْأَ  (2) جااا : ربِّ عمااى الاِّاا حٌ ح ضااائِ عُ يُّ بِااْيااري هبااح ِعِاااًح،  َساامِِّح َساامِِّح حاا   راط ًقااُو

ْك حااافَ حِ  زَ  الا  رَ ياِ ي  السَّااطِ ل فااّل ًسااتَ ُجااالرَّ  اد. حاا   اايءَ بااتعجااز ِعِاااُ العِ   راطِ   الاِّااتاااا ضاااُ: 
َِ  ،ِت  ِ رَ مِ ن ُِ مَ  ذِ ِِ أَ  ِ   ٌ ورَ أمُ ة مَ قَ مَّ عَ يب مُ لِ ّلكَ  ْمُ  ْشٌ دُ خِ ف  .(3)« ار ك النا  دْ ٌ عِ أاٍا 

َْهاتِ تَ ، ْصِ راطِ الاِّ داللة عمى  بوِت ْك األحادًيف  ِْرَّ فِ املوضِا ُِ وِ ِ،   ،  َُ ة يمَ ِساهاي َْ  األعِاا
: ]ماااااارم َّ زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ُّ جااااااا ، لقولااااااِ تعااااااا : النَّ  بُ بَ َْساااااا بااااااورُ العُ 
ْ ا.جاَْ تَ اا، فّل ًاَ يا ثِ املن فيذا جُ ر الظا ذَ ًَْ  ،ْدِ رُ ح  عد الوُ يذِ جِ نِ تعا  ًاُ  اللَ  ِرَّ  :ِي، [72  ز

ْضت الرَّ راط املستقيح ك الدُّ عن الاِّ  ن حادَ ْمَ   تَ ِضاة َْ املزلاا ًاقِ رِ عماى الطَّ  دَ ُِ ِاان ًَ ِااء، فمَاأيا 
ْضد افاِ  ِ دَّ الشِّ   احل.ل الاا َِ ْهي العَ  ،ِتَ يمَ سِ د َْ قَ تاَ ، 

                                           
ْاه البخاري ك صحيحِ،   (1) ْمسمحصتة  :كتاب الرضاق،  ابر ْالنار،  معرفاة  :كتااب انِاار،  ااب  ك صاحيحِ، اجلنة 

ة  (.182، رضح )طًرق الرً 

 .غالبالِ  ُْ دِ هو العَ  دا الشَّ  (2)

ْاه مسم (3)   (.195، رضح )فيذا ةا لَ نزِ ة مَ ِدىن ِهل اجلنَّ  :كتاب انِار،  اب  ح ك صحيحِ،ر
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 :سئ َلةاأل
 ة عمى  بوتِ ؟ْما األدلَّ  ،؟ : ما احلو 1 
 .تات احلو ِ : اذكر صِ 2 
ْهل هو حقيقي: عرِّ 3   يل عمى ذلك.لِ ؟ م  الدَّ  ف امليزار، 
ْر ِر ِاارَّ ًاادِل اجلنَّاا دٌ ْهاال هناااة َِحااراط ؟ : مااا املااراد  الاِّاا4   يلَ لِ ر الاادَّ ذُكاااُ  ،عميااِ ؟ ة د

.  عمى ما تقُو
 ِ.تِ تَ ْصِ  راطِ الاِّ  بوتِ ة عمى  ُ لَّ ذكر  عض األدِ : اُ 5 
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 ةُ فاعَ الش  

 .ِِ مِ ثِ    مِ  ءِ يِ الشَّ  حُّ : ضَ  ُ تِ الشَّ 
ْالطَّ يمَ سِ : الوَ ةا غَ ة لُ تاعَ ْالشَّ   ب.مَ ة 

 . ٍ رَّ  َ مَ   ِ فِ ْدَ  ةٍ عَ تَ ناِ مَ  بِ  مِ  رِيِ مغَ لِ  طُ وسُّ ْاملراد هبا: التَّ 
َِ تَ ِسااار ماااا ًُ ِْكثَااا ن هاااو ِدىن.    َمااا ةا بَاااتاَ رِ ْمَ  ةا َمااارِ ن هاااو ِعماااى حُ َمااا ِامِ ل هاااذا املعاااَن ك اأِ اااع

ْتعا  ال  ُ سبحاأَ  ة عند اللِ يامَ ة ًوم القِ تاعَ ْالشَّ   .ِنِ طَ رِ ن شَ فيذا مِ  دَّ ِ 
 ُ:األَّْ  طُ رِ الشَّ 
: البقاااار ]   َّخس حس جس مخ جخ مح جح ُّ   لقولااااِ تعااااا : تَ ِشااااِر ًَ  ف ِ مشاااااا عاااا  لِ ت اللِ  رُ ذِ  ِ 
 مه جه هن من ُّ : ْضولاااِ، [23: سااابأ] َّمم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : ْضولاااِ، [255

 .[26: النجح]   َّهث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه

اًْمذِ  ،ر  ذَ ؤِ يُاافاَ  يبِّ ر عماى رَ ذِ أِ تَ ِسافأَ » ًال:وِ ة الطَّ تاعَ ًيف الشَّ دِ ك حَ  عاءِ تَ د الشُّ يِّ ًْقُو سَ  ين ُِ
اك احملامِ مِ ه  تِ رين اآلر، فأمحدُ ه هبا ال حت ُ دُ ِمحَ  دَ حمامِ  ِِ ِْ اداا، فيُ رُّ لاِ سااجِ د  َِّ   ارفَا ،دقااُ: ًاا حم
ْضُ ِرسَ  ْسَ َِ سِ ًُ  لِ ك،   .(1)«   ِ تَّ شَ تُ   ِ تَ ْاشِ  ،َ طِ تعُ  لِ   لك، 

 اين:رط الثا الشَّ 
ْالدَّ عن املشتُ  ضا اللِ رِ   .[28: األأبياء]   َّ نب مب زب رب يئ ُّ عا : ليل ضولِ توع لِ، 

 [.48املد ر: ]   َّيل ىل مل خل  ُّ : ْضولِ

ر   ْساما ضااُ: ضااُ رساُو الل صاما  ْعن ِيب هًر  ةٌ جا َ تَ ِسامُ   ٌ وَ ِعادَ  ِبٍّ أَا لِّ ُعالِ » ح:ى الل عمياِ 
ِْ ينا تَاوَ عِ دَ  ِبٍّ أَا لُّ فَاتَاَعجََّل كُ  الل   ر شااءَ  ةٌ مَاة، فذاي أائِ ياَماالقِ  مَ وِ  ًَااِ  ألمَّا ةا تاعَ ل َشاوَ ِعات دَ أِ بَا اِتَ ِ، 

 .(2)« يئاا شَ  اللِ ة  ِ رِ شِ   ال ًُ مَّ ن ُِ ن مات مِ مَ 
ُ بَاارطن كثاري ، تاُ ة هذًن الشَّ لَّ ِْدِ  ا لِ ة ال تعاور  الا تعاا  ًاوم القياَما عناد اللِ  ةَ تاعَ الشَّا ِرَّ  نِّ ن َِ

                                           
ْاه البخاري ك صحيحِ، (1) ْمسمح"ُذرََّة َمِن مَحَِمَنا َمَ  أُوٍح  :"كتاب التتسري، سور   ين  سرائيل،  اب  ر   ك صحيحِ، ، 

  (.193، رضح )ةلَ زِ نِ ة مَ ِدىن ِهل اجلنا  :كتاب انِار،  اب

ْاه مسمح ك صحيحِ، (2)  (.199. رضح )ِتِ مَّ ة ألُ تاعَ الشَّ   َ وَ عِ دَ  بِّ باء النَّ اِتِ  :كتاب انِار،  اب  ر
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االااِ  ِ  رِ ِذَ  ال ًااأذَ تاعَ الشَّ اا لِ ر  الا ة،  ُِ ال ًشااتَ ِقاانن املتَّ ؤمِ م اا لِ عور  الا ن األِيااار،  عنااِ  اللُ  يَ ِضاان رَ َِ
 ه.يدِ وحِ تَ  ن ِهلِ مِ 

ْلاو  اَ ن ضاُ ال  لِ  الا ة مَ مَ ِْ ا أائِ  ُِ دُ  دَ ِعا الل  ي عان ِهال ِتاتَ نِ ِ منذاا، كِاا تاَ   ِراِجا ارِ الناا ِاو
اا ْهااي ُمِمااٌك للِ ةِ رِ الشِّ ذااا بُ مَ فااّل  ااوز طَ ، [44: الزماار] َّيل ىل مل يك ُّ ه كِااا ضاااُ: ْحاادَ  ، 
 واه.سِ  دٍ ن ِحَ مِ 
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 ة  فاعَ الش   واعُ ن  أَ 

 :وعارِ أَ  ةُ تاعَ الشَّ 
ْ : ِاصَّ   . بِّ النَّ ة  ِ األ

ْلِ  ةٌ ة: عامَّ يَ اأِ الثا   .هِ ريِِ غَ لِ 

 م:ى اهلل عليه وسل  صل   ي  ب  الن  ة ب  الخاص   ةُ فاعَ األولى: الش  
 نذا:مِ  ،ْهي ِأواعٌ 

ْهااي ِاصَّااظِ ة العُ تاعَ الشَّاا -ِ اايِّ بِ نَ  ِ  ةٌ ِااى،  َِّ ْسااما د صااما نااا حم  احملِااودُ  ْهااي املقااامُ  ،حى الل عميااِ 
ْذلااك ، [79: انساراء]    َّمث زث رث يت ىت نت ُّ  قولااِ:  ْجاالَّ  عاازَّ  اللَ  هُ دَ َعااالااذي َْ 

ًْاَ املوضِ  ا ِ عمى النا  دا حن ًشتَ  م، ا   راهيح، فيأتور آدَ  ،ذحل  ينَ اَ تِ ك ِر ًاُ  ةَ تاعَ سور الشَّ ِِ تَ مِ ف 
ناا يِّ بِ ذاوا    أَ تَ نِ ي    ِر ًاَ ِساتِ ي أاَ ِساتِ ذح ًقاُو أاَ ْكمُّ  ،ّلممرم عميذح السا ا موسى، ا عيسى ا ن 

ِا  ْسما د صما حم :ح فيقى الل عميِ   .(1)« ِأا ًا » ُو
ُِ ة ك دُ تاعَ الشَّ  -ب ْدَ ِة اجلنَّ اجلنَّ  ِهلِ  ِو ضااُ: ضااُ رساُو  ذا عن ِأس  ن مالاك يمُ لِ َة، 
ْسما الل صما   .(2) «عاا بَ ياء تاَ ر األأبِ ِْأا ِكثَ  ،ة  ك اجلنَّ تَ شِ ًَ  ا ِ النا  ُُ ِأا َِّْ  »:حى الل عميِ 
ُِ ة الرَّ تاعَ شَ  -ا ْسمَّ صمَّ  سو اعان عَ  ذابِ الَعا يفِ ح ك ختتِ ى الل عميِ  ِ ِيب طالاب. عان ِيب ِِّ

َُ  ِرَّ  سااعيد اخلاادري  ْسااما الل صااما  رسااو ااه عَ عناادَ  رَ ِكااح ُذ ى الل عميااِ  » ِ ِ ااو طالااب.. فقاااُ:ِا
ِ ُعاتَ ناِ ال تاَ ، (3) " ِماُ اي مناِ دِ مِاغِ ًاَ  ن أاارٍ ِما  ااحٍ حِ ل ك ضَ َعاجِ ة فيُ يامَ   ًوم القِ تاعَ ِ شَ عُ تَ ناِ ِ تاَ مَ عَ لَ 

ْا مِ تاعَ الشَّ  ْالل ِعمح.يدِ وحِ ِهل التَّ  خبّلفِ  دٍ حِّ وَ  ري مُ  ِ ماتَ أِ وِ عَ لِ  ارِ ن النا ة ك اخلر  . 

                                           
اة مان محمناا ما  أاوح، ْصاحيح مسامح :صحيح البخاري: كتااب التتساري، ساور   اين  سارائيل،  ااباأظر:  (1) كتااب   ،ذًر

  (.193. رضح )ِدىن ِهل اجلنة منزلة فيذا :انِار،  اب

ْاه مسمح ك صحيحِ،   (2) . «ة   ك اجلنَّاتَ ًشَ  ا ِ ُ النا ِأا َِّْ » :حى الل عميِ ْسما صما  با ك ضُو النا  :كتاب انِار،  ابر
  (.196رضح )

ْاه البخاري ك صحيحِ، (3) ْالنا تة اجلنا صِ  :كتاب الرضاق،  اب  ر ْمسمحة  تِ تاعَ شَ  :كتاب انِار،  اب  ك صحيحِ، ار، 
 .حسمِ ْهذا لتظ مُ  (،210، رضح )ح أليب طالبسما ى الل عميِ ْ صما 
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 ة:ة العام  فاعَ الش   -ة يَ ان  الث  
ْسمَّ لِ صمَّ  ْلغريِ ى الل عميِ  ْاملّلئِ ن األأبِ ه مِ ح  ْالاا عَ ياء   ْمنذا: ،احلنة 

وا منذاا. كِاا جااء ذلاك خرُجايَ لِ  ارَ ن ِدِماوا النااًن مَّادِ ن املوحِّ ر مِ بائِ العَ  ة ك ِهلِ تاعَ الشَّ  -د
ُِ ن الرَّ ر ِمارَّ َعاتَ ْتاَ  ،ةْهاي عاماا ،رِ واتُ التَّا ت حادَّ غَامَ رحياا ك األحادًيف العثري  الا   اَ صَ  الل ى صاما  ساو

ْساااما  ْاملّلئِ األأبِ  اااريه ِمااان   ًِ ااااا تَ ِشاااًَ كِاااا   ات،را ح َماااعمياااِ  ْالاااااَعااايااااء  ااا هِ ْهاااذِ  ،احلنة  ة تاعَ الشَّ
 ُِ ِعااتَ ناِ ّل تاَ فا ارِ ك الناا دٌ   خممَّااريَ بِاالعَ  لَ فاِعا ِرَّ ك ل ح الباِطااذِ بِ هِ ذِ عماى َما ناااءا  ِ  اُ ْاخلاواِر  ةُ لَازِ رهاا املعتَ ِأعَ 
 ة.تاعَ الشَّ 

 يِ ِحواًح. ِ تَ قِ ما تاَ  قَ وِ ة فاَ اجلنَّ  ن ِهلِ مِ ِضوام ٍ  جاتِ رَ دَ   ِ فِ رَ ة ك تاعَ الشَّ  -ها
ُِ  ة ك ِضااوامٍ تاعَ الشَّاا -ْ سااُو ضااُو الرَّ  :وعة هااذا النَّاالَّاان ِدِ ِْماا ،سااابٍ حِ  ة  غااريِ موا اجلنَّااِر ًااد
ْسما صمَّ  بعن ن السَّاِ ِمامَاِر  عَ  و اللَ عَ دِ منِ ِر ًَا بَ مَ ا طَ ِا لَ  ة  ن حمان اشَ عا عُ ح لِ ى الل عميِ 
ُِ  ِلتاا   .(1)« ح نذُ ِ مِ مِ عَ اجِ  ذحا المَّ »  ضاُ:سابٍ ّل حِ ة  ِ مور اجلنَّ الذًن ًد

ُِ  ارِ ضد ُِِمر هبح    النا  ة ك ِضوامٍ تاعَ الشَّ  -ز  موها.ِر ال ًد

 :سئ َلةاأل
ْما شُ تاعَ : ما الشَّ 1  ْما املاأِ ة ؟  ْطذا ؟     منذا ؟ر
ملاذا ؟ م  ذِ الل ن  ريِ ة مِ تاعَ ب الشَّ مَ طِ : هل تُ 2  . يلِ لِ الدَّ  رِ كِ  ؟   عمى ما تقُو
ْما اخلاصُّ تاعَ : ما ِأواع الشَّ 3  َِّ  ة ؟  ْسما د صما منذا فح  ح ؟ى الل عميِ 

                                           
ْمسامح: كتااب انِاار،  ااب :كتاب الرضاق،  اب  ،صحيح البخاري :اأظر (1)  :ًدِل اجلنة سابعور ِلتااا  غاري حسااب، 

ال عذابالدليل عمى دُِو طوائف مِ   (.216، رضح )ن املسمِن اجلنة  غري حساب 
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 ارُ والن   ةُ ن  الجَ 

ِِ  ها اللُ ار ال  ِعدَّ ة: هي الدا اجلنَّ   قن.  لمِتَّ رَ ك اآل
 ًن.ها الل ك اآلِر  لمعافر ار ال  ِعدَّ ار: هي الدا ْالنا 

 ْك الناار:، [133]آُ عِارار:  َّ حن جن ُّ مها خمموضتار اآلر، لقولِ تعاا  ك اجلناة: 

 [.131: آُ عِرار] َّجل مك ُّ 

ْلقولِاائَااذيِ التَّ  :ْانعااداد ْسااما ِ صااما ة،   ين ِرًاات » ى صااّل  العسااوف:ح حاان صاامَّ ى الل عميااِ 
ْلت منذاا عُ اجلنَّ  ْلاوة فتنا َِ  نقاوداا  ِْرًات النااالادُّ  ياتقِ ح مناِ ماا  َ تاِ ألكماتُ ذِ ِ فماح َِر كااليوم  ارَ أيا، 
 .(1)«   ِفظَ  ظراا ضطا نَ مَ 

ْالنااااااْاجلناااااا  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ ياااااار لقولاااااِ تعاااااا : نَ تِ ار ال تاَ ة 

 [.8: البينة]    َّ        ىئ نئ  مئ
 - 64: األحاااااازاب] َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّ  :تعااااااا  ْضولااااااِ

65.] 

 :ار  ة و الن  الجن   كانُ مَ 
ْضولااااِ  ،[18: املطتتاااان] َّيي ىي ني مي زي ري ُّ ن لقولااااِ تعااااا : يِّاااامِ  ِعمااااى عِ ة كاجلنَّاااا

ْسااما صااما   فيقااُو الل عاازَّ » ة فتنااة القاا :ح ك حاادًيف الاا اء ا اان عااازب املشااذور ك ضاَّااى الل عميااِ 
ْه    األر ِ يِّ مِ دي ك عِ بِ عَ  اكتبوا كتابَ  ْجلَّ  ِْعيد  .(2) « ن 

 ْضولاااِ، [7: املطتتااان] َّىن من خن حن جن يم ُّ تعاااا : من لقولاااِ ساااافِ  لِ ار ك ِساااتَ ْالناااا
 ن ك جِّ ي ك ِسااعباادِ  بااوا كتااابَ تعااا  اكتُ  فيقااُو اللُ » الاا اء  اان عااازب السااا ق: حاادًيف ك

 .« تمىاألر  السُّ 

                                           
ْاه البخاري ك صحيحِ، (1) ْمسامح :،  ابكتاب العسوف  ر كتااب العساوف،   ك صاحيحِ، صّل  العسوف مجاعة، 

ْالنا اجلنَّ  رِ مِ ن َِ ح ك صّل  العسوف مِ ى الل عميِ ْسما صما  بِّ ما عر  عمى النَّ  : اب    (.907، رضح )ارة 

ْاه (  2)  .حِْصحَّ ( 1/37ك املستدرة )ْاحلاكح (، 4/287ك املسند ) ِمحدر
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 :ار  الن   لُ ه  وأَ  ة  ن  الجَ  لُ ه  أَ 
ْليااااءُ يٍّ ِقاااتَ  نٍ ؤمِ ُمااا كااالُّ   ةِ اجلنَّااا لُ ِهاااَِ  ]آُ  َّ حن جن ُّ جلناااة: ضااااُ تعاااا  ك ا ،اللِ  ؛ أل اااح ِ

  ار كااالُّ ِْهاال الناااا، [21: احلدًاااد] َّري ٰى ين ىن نن ُّ ْضااااُ تعااا : ، [133عِاارار: 
 مس خس ُّ : ْضااُ، [131: آُ عِرار] َّجل مك ُّ ضاُ الل تعا  ك النار:  ،يٍّ قِ شَ  رٍ كافِ 

 .[106: هود]    َّ مص  خص حص
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 ةرَ في اآلخ   اهلل   رؤيةُ 

ِِ  ة اللِ ًَ  ِ رُ   ف.مَ السَّ  ْ مجاعِ  ةِ نَّ ْالسُّ  تابِ لعِ ا ِ  ةٌ تَ    ا ِ رَ ك اآل
 يف ُّ  :تعااا  ْضاااُ، [23 - 22]القيامااة:  َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّ ضاااُ تعااا : 

اااافما  ،[15]املطتتاااان:  َّ مك لك اك يق  ىق ااااالتُ  بَ ِجااااا حُ ِا  عمااااى ِرَّ  َُّ ِ دَ تِااااًَ  ِ عاااان رُ  ارِ جا
ْ الا أَ ِْ رَ ًاَ  األ رارَ   .قٌ رِ ذح فاَ ن  ينَ    ًعُ ِ 

ْر القَ عُ ْر ر َّ عح سطَ  أَّ »ح:ْسما  ى الل عميِْضاُ صما   .(1)« ِتِ ًَ  ِ ور ك رُ  امُّ ر ال تُ َِ ح كِا تر
َِ ًة ال لِ  ِ الرُّ  ِ  ةِ ًَ  ِ مرُّ ية لِ شبِ ْهذا التَّ   .ريٌ ظِ ال أَ  يٌِ بِ ليس لِ شَ  اللَ  ألرا  ؛يِّ  املرئِ  يِّ رئِ م

ة املؤمنن لل تعا  ك عَ مف عمى رُ ِْمج  السَّ  ة كِا ًشاء ُو اجلنَّ ْ عد دِ ،يامةرصات القِ ً 
 .(2)الل تعا  
 َّمخ جخُّ  ة الل:ًَا ِ ب رُ مَاْضاد طَ  ة؛ لقولِ تعا  ملوساى يمَ حِ تَ سِ ُِ أيا فَ ك الدُّ  ة اللِ ِما ر ًَ 
 .[143]األعراف: 

 

 

 
 

                                           
ْاه البخاري ك صحيحِ ) (1) كتاب املساجد   ك مسمحْ ، ف ل صّل  العار : اب ،كتاب مواضيت الاّل (،  1/138ر

ْاحملافظة عميذِا :ْمواض  الاّل ،  اب ْالعار   (.633، رضح )ف ل صّلل الابح 

 .(50-49 ص)شرح ملعة االعتقاد ال ن عثِن ( 2)
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 ارة أو الن  ن  هادة بالج  الش  

َِ ل فيذا مَ قِ معَ ار ليس لِ ة ِْ النا ذاد   اجلنا الشَّ  َِ  ،رعى الشَّ موضوفة عي مَ فذِ  لٌ د لاِ الل  دَ ذِ ن َشاف
ْسااما ِ صااما ِْ رسااولُ  خناااف ِسااحِ ُِ مِ و لِ نااا أرُجاا؛ لعنَّ ن ال فااّلَْماا ،أا لااِدِ ذِ ح  ااذلك َشااى الل عميااِ  ن 
 .يءِ عمى املسِ 
َِ ة ِْ  النَّ  اجلنَّ   ُ ذادَ ح الشَّ سِ ْتنقَ  ِْاصَّ ن: عامَّ ار    ضس  ة.ة، 

ِ  أأا  رٍ كافِ   ِْ لعلِّ  ،ةِ ك اجلنَّ  أأَّ  نٍ مِ ؤِ مُ  لِّ عِ لِ  د. مثل: ِر أشذَ فِ صِ الوَ ة  ِ قَ مِّ ة: هي املتعَ فالعامَّ 
ُِ بباا لِ سَ  رعُ ذا الشَّ مَ ن األْصاف ال  جعَ ار ِْ حنو ذلك مِ ك النا  ُِ د  ار.ة ِْ النا اجلنَّ  و

 صٍ خِ َشااة ِْ لِ ِ ك اجلنَّااُمَعاانَّ  أأَّاا صٍ خِ َشااد لِ مثاال: ِر أشااذَ  صٍ خِ َشااة  ِ َقاامَّ ة: هااي املعَ ْاخلاصَّاا
ْسما ِ صما ولُ سُ ِْ رَ  ن َعيَّنِ اللُ  مِ ّل ًَعنَّ  الا ار فَ ِ ك النا أأا ُمَعنَّ    ح.ى الل عميِ 

 ة:ن  الجَ  ن أهل  نون م  ي  عَ المَ 
ْر، منذح: العَ ة كثِ اجلنَّ  ن ِهلِ نور مِ املعيَّ  ْر  اجلنا ر  املبشَّ شَ ري ، ْهح: ِ و  عر الادًق  ،ةر

ْعثِااار  اان عتااار  ر  اان اخلطااابْعِاا  ، ْعمااي  اان ْطمحااة  اان عبيااد ِيب طالااب ،   ،
ْالااااز ري ا اااان العااااوام الل   ، ْعبااااد الاااارمحن  اااان عااااوف  ، ْضاااااص ْسااااعد  اااان ِيب   ، ،

اااد  ِْ اااو عبياااد   ااان اجلاااراح ْساااعيد  ااان ًز  ، ،ْاحلسااان رضاااي الل عنذِاااا ْمااانذح احلسااان   ،
 .ْمنذح  ا ت  ن ضيس 

 ار:الن   ن أهل  نون م  ي  عَ المُ 
ْساما صاما  بِّ النَّا  ن عبد املطماب عاحا ن املعينن ِ و ًب عبد العزى مِ  ْامِرتاِ ِم ى الل عمياِ  ح، 

ْماانذح ِ ااو طالااب عااحا  ْى  ناات حاارب ا اان ِميااة،  ْسااما صااما  بِّ النَّاا مجياال ِر  رَّ ْضااد َماا ،حى الل عميااِ 
ْماانذح عِااْر  اان عااامر  اان حُلَاايِّ اخلزاعااي ِْأااا ،ارِ النااا ن ِهاالِ ِ ِماااحلاادًيف ك كوأِاا ِ ِهااو ح عااذا اا، 

 .(1)ْ ريهح 

 

                                           
 .(99-95 ص)شرح ملعة االعتقاد  :اأظر (1)
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 :سئ َلةاأل
ْالنا : ما املقاود  اجلنا 1  ْهل مها خمموضتار ؟ م  الدَّ ة   ليل عمى ذلك.ار ؟ 
ْالنا : ًِن معار اجلنا 2  ْهل تتنَ ة  ُِ ار ؟  .لِ  يار ؟ م  االستدال  ِا تقُو
 ؟ ارِْصحاب النا  ،ةن هح ِصحاب اجلنَّ : مَ 3 
ْاآلِر  ؟ م  ذِ : هل ًُرى الل ك الدُّ 4  .ليل ملا ر الدَّ كِ أيا   تقُو
 دالُ.: هل ًرى العتار رهبح ؟ م  االستِ 5 
 6 ِِ  ل العبار  اآلتية:: ِك

اار ليس......... فذي موضوفَاة ِْ النا ذاد   اجلنَّ الشَّ  َِ لاِ الل  دَ ذِ ن َشاة عماى........... ف
ْسمَّ ِ صمَّ ْرسولُ   ا أرجو............ْلعنا  ،ن ال فّلْمَ  ،أا لِدِ ذِ ح  ذلك شَ ى الل عميِ 

 منذا. ار ؟ م  شرح كلا ة ِْ النا ذاد   اجلنا سام الشَّ : ما ِض7 
ْسما سُو صما ًح الرَّ  دَ ذِ شَ  ل عمى ِأا ٍ ثِ : مَ 8   ة.ح  اجلنا ى الل عميِ 
 ار.ن ِهل النا ن مِ نِ يَّ عَ مُ  أا ٍ ل عمى ُِ ثِ : مَ 9 
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 ر  دَ القَ ب   س: اإليمانُ اد  كن الس  الر  

 ه:يفُ ر  ع  ت َ 
َِ تعا  لِ  ًر اللِ دِ قِ الَقَدر: تاَ  ْاضتَ ُِ مِ ِ عِ بق  ِ خموضات حسب ما سَ م  ِ.تُ َِ عِ ت حِ  َ ِ 

ى الل عمياِ ساُو صاما ن ِركاار انِاار كِاا ك جاواب الرَّ اد  ِمادر هو الركن السااْانِار  القَ 
ل عميِ الساّلم عان انِاار ح حن سألْسما  ْمّلئَ ِر تاؤمِ » قااُ:فِ جً  ْكتُ عتِان  المااِ  ْرُ بِاِ  ِ سامِ ِ 
ِِ  ْاليومِ   .(1)« ه رِّ ْشَ  هِ ِريِ  رِ دَ القَ  ِ  نَ ْتؤمِ  ،راآل

ْالشَّاا  ِماامااا ًَقاا كاالَّ   م  ااأرَّ ااادًق اجلااازِ ْاملااراد  انِااار  القاادر: التَّ    اااء اللِ قَ فذااو  ِ  رِّ ن اخلااري 
 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ُّ ه كِاااااااا ضااااااااُ تعاااااااا : رِ ْضااااااادَ 

 مف  خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خسحس
 [.23- 22]احلدًد:  َّ خك حك جك مق حق

فذاو  رٍّ ن ِري ِْ شَ ْك األأتس مِ  ك اآلفاقِ  يمجي  ما  رِ  ى ِرَّ ماللة عْك ضُو الل تعا  دَ 
ْمعتااوب ضاَ  ن اللِ ر ِماادَّ َقاامُ  ْمااا ب احلاازرَ وِجاان احملبااوب ال ًُ ة، فِااا فااات ِماايَقاااخلمِ  قِ ِمااَِ  لَ ِبااتعااا    ،
 ح.رَ ب التَ وجِ ل منِ ال ًُ اَ حَ 

اااد  ااان  ا ااات  ْساااما ُ الل صاااما ضاااُ: مسعااات رساااو  عاان ًز :ى الل عميااِ   اللَ  لاااو ِرَّ » ح ًقاااُو
ِْهاال ِرِضاامسواتِاا لَ ِهااب َِ عااذَّ  ن ِ ًااح ِاارياا ِمااتُااذااح كاأاات رمحَ مِحَ ْلااو رَ  ،ًااح هبح  ااري ظااا ٍ ذَّ َعااِ لَ ِ 

ْلو كار لك جَ   ِ منك ح مَ بِ ما ضَ  اللِ  ِ ك سبيلِ تَ قِ تَ أاِ باا َِ هَ ذَ  دٍ حُ ل ُِ بَ ل جَ ثِ ِْ مِ  دٍ حُ ُِ  لُ بَ ِعِاًح، 
ْتعمح ِرَّ رِ دَ القَ ن  ِ تؤمِ  ِْأَّايبَ ِاايُ ن لِ أة   ًُعاماا ِِطَا ِْرَّ  ،كئَ طِ خِ يُ ك   ًعن لِ ما ِصا َ  ،  ك ك، 

 .(2)«  ارَ ت النا مِ َِ هذا دَ  عمى  ريِ  تا  ر مِ 
ر   ْساما ضاُ: ضاُ رسُو الل صما  ْعن ِيب هًر  بُّ َِْحا ِاريٌ  يا وِ ن الَقااملاؤمِ » ح:ى الل عمياِ 

ْاستَ عُ ص عمى ما ًنتَ ، احرِ ِريٌ  لٍّ ْك كُ  ،يفعِ ال َّ  نن املؤمِ مِ     اللِ  ْ ر َجاعِ ال تاَ  ن  اللِ عِ ك  ز، 
ْكااذال لااو ِين فعَ ُقاافااّل تاَ  ءٌ يِ ك َشااِصااا َ   ،لَعاافاَ  ْمااا شاااءَ  ل ضَااَدُر اللِ ْلعاان ضُاا ،ماات كااذا لعااار كااذا 

                                           
ْاه مسمح ك صحيحِ (1)  م ختر ِ.تقدَّ ضد ْ  ،(1/19) صحيح البخاري :ْاأظر(، 1/37) ر

ْاه ِمحد ك مسنده (2) ْد(، 5/185) ر  تظ ألمحد.ْالمَّ  (،4699، رضح )ك القدر :كتاب السنة،  اب  ك سننِ، ِْ و دا
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 .(1)« يطارِ الشَّ  لَ َِ ح عَ تَ تِ لو تاَ  ف رَّ 
اا ر اللُ مااا ضاادَّ  ْكاالُّ  َِ ال َيمااق اللُ ُِ عمَ ة ًتعااا  فذااو حلع ب عميااِ تَّاارَ تاَ اا حم اااا ال ًاَ را تعااا  َشاا ذااا، 

ارا ن حيايف هاو َشالايس  لياِ ِما رُّ فالشَّ  ،ةٌ حَ مَ اِ مَ  ِِ ْ مناا هاو دا ْهاو ءٍ يِ َشا لا ِ ُكاِقامِ َِ  ِاومِ ك عُ  لٌ ،   ،
ْرَ َِ عِ ْحِ  ٌُ دِ عَ  ة للِ سبَ  النِّ  ُِ  ،محةة  ال ِفعالِ تاتِ ن صِ مِ  ءٍ يِ ل ك شَ ال ًد  ،قاملطمَا ُُ ِاافمِ العَ  ،ِِ 
]النساااء:      َّ هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه هن من خن ُّ عمااى هااذا ضولااِ تعااا :  ُُّ دُ ًَاا

ْمااا ًُ ْانأعااام فذااو ِماا ن اخلااريِ ِماا يب انأسااارَ ِااامااا ًُ  ِرَّ  :ِي ،[79 ااِ ِماايبُ ِااان الل تعااا ،   رِّ ن الشَّ
ْمَ ذأو ِ فبِ  ْرِ  رِ دَ عن القَ  دٍ ألحَ  ال حميدَ  ،يِعاصِ ِ  ْاللُ املقد ِ مِعاال  اري ك مُ  بادِ ق العِ الِ تعا  ِ ، 
اااد الا  ْضاااد َْ ِتاااالعُ  هِ باااادِ عِ ال ًرضاااى لِ  ، ماااا ًًر ْاضِ  ،ياااارْاالِتِ   َ رَ دِ ذح الُقااابَ َهااار،  :ح رَ دِ ُقاااة  ِ َعااافأفعااااًح 

ًُْ تِ محَِ رَ شاء  ِ ن ًَ ي مَ :ح، ًذدِ ْ رادَ  َِ ن ًَ مَ  لُّ  ِ ِ،  ِا ال ًُسأَ  ،ِتِ شاء  ع ْهُ عَ تِ ًاَ ا ُ ع  لور.ح ًُسأَ ل 

                                           
ْاه مسمح ك صحيحِ، (1) ْترة العجز :كتاب القدر،  اب  ر  (.2664، رضح )ك األمر  القو  
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 ر  دَ القَ ب   اإليمان   بُ رات  مَ 

 هي: ،براتِ مَ   ِ  َ رِ عمى َِ  رِ دَ القَ انِار  ِ 

 :مُ ل  ة األولى: الع  بَ رت َ المَ 
ْهااو  ِ ءٍ يِ َشاا لِّ ُعاا ِ  ِ عااا ٌ الل، فذااو ساابحاأَ  حِ ِمااعِ  ِ  انِااارُ  ب عنااِ زُ ِعاا، فااّل ًاَ حماايطٌ  ءٍ يِ َشاا لِّ ُعاا، 

ااثقاااُ ذرَّ مِ  ال ك األر ، فااياَ   ك السا َِ ِقاامِ َِ  ح مجياا َ مَ عِ ِوات  ح مااا تعااور عميااِ ًْعمَاا ،حِذااقِ مِ ِ ضباال 
ْعَ را ذا سِ ِحواًح كما  ْاألدلَّ تُ يَ ّلأِ ها   منذا: ،ة عمى هذا كثري ذا. 

 .[12]الطّلق:  َّ هش مش هس مس هث مث هت ُّ ضُو تعا :  -ِ

 .[22]احلشر:  َّجئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ  ضولِ تعا : -ب
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يتىت نت ُّ : تعاااااا  ضولاااااِ -ا

 .[3]سبأ:  َّ مم ام يل ىل مل يك  ىك
 مك لك خكحك جك  مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ : تعااا  ضولااِ -د

]األأعاااااااااااااااااااااااااااام:     َّٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل
59]. 

ُُ ئِ ْعااان ا ااان عباااا  رضاااي الل عنذِاااا ضااااُ: ُسااا -هاااا ْساااما صاااما  اللِ  ل رساااو ح عااان ى الل عمياااِ 
 ُِ َِ منح فا كاأوا عامِ ِعمَ  اللُ » املشركن ؟ ضاُ: ِطتا  .(1)«  حذُ قَ مَ   ذ 

ااا ةِ لَّااااألدِ  ةُ ْداللَااا ْماااا  ،ماااا كاااار ،بٍ ْ ائِااا دٍ شااااهِ  ءِ يِ َشااا عااالِّ ِ  ِ تِاااْ حاطَ  اللِ  حِ ِماااة عماااى عِ قَ ا ِ السا
ْاضِ  ،ًعور  .ةٌ يَّ مِ جَ  ةٌ حَ ْما ال ًعور لو كار كيف ًعور 

 ة:تابَ ية: الك  ان  بة الث  تَ ر  المَ 
 ،ن ذلااكِماا ءٍ يِ ط ك َشاارا َتااْ  ًاُ  احملتااوظِ  وحِ ِ ك المَّااِقاامِ َِ  ًرَ قااادِ مَ  بَ الل تعااا  كتَاا  ااأرَّ  انِااارُ 

 ة العثري ، منذا:ْعمى هذا األدلَّ 
                                           

ْاه مسمح ك صحيحِ (1)   ،صحيح البخاري :ْاأظر(، 2660، رضح )ى التطر ممولود ع معَن كلا  :كتاب القدر،  اب  ،ر
 الل ِعمح فا كاأوا عاممن. :كتاب القدر،  اب
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 خسحس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ُّ ضولااااااِ تعااااااا :  -ِ

 .[22]احلدًد:     َّجض مص خص حص مس
 هب مبخب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّ  :تعاااااااااااا  ضولاااااااااااِ -ب

 .[70]احلج:  َّ مت خت حت جت
 مت زت رت  يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّ : تعاااااااااااااااااا  ضولاااااااااااااااااِ -ا

 .[38]األأعام:  َّىث نث مث زث رثيت ىت نت
ْسما ضاُ: ضاُ رسُو الل صما  امت باد   ن الاا ْعن عُ  -د َِ َِّْ » ح:ى الل عميِ  ق مَ ُ ما 

ْتعا  القَ  ْما ِكتُ اكتُ  :ا ضاُ لِ ح،مَ الل تبارة  ْما هو كاائِ ب ضاُ:: فعتَ ب ضاُ:  ن ب ما ًعور 
 .(1)« ة اعَ السا     ِر تقومَ 

ُِ ضااُو الرَّ  -هااا ْسااما صااما  سااو ْاه الشاايخار عاان عمااي ى الل عميااِ  ن نعح ِماامااا ِماا »:ح فيِااا ر
َُ ِعاتَّ ِال أاَ  مِ وِ ن الَقامِ  لٌ جُ ة. فقاُ: رَ ن اجلنَّ ار ِْ مِ ن النا ه مِ دَ عَ قِ ب مَ تَ  ضد كَ  الا  دٍ ِحَ  ؟  الل ل ًاا رساو

 َِ اايَ مُ  ل  مااوا فُعااضاااُ: ال، اع  جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ ر، ا ضااِر: سَّ

 .(2) [10 - 5: ]الميل َّ ىل مل خل جض  مص خص حص مس خس حس

ااالَّاااْاألدِ  ْتعاااا  كتَااا اللَ  ة  اااأرا حَ رِّ َااااا قة مُ ة السا ْ  ًاُ اخلماااقِ  لِ ِباااضاَ  ءٍ يِ َشااا لَّ ب ُكاااتباااارة  ط ك رِّ َتااا، 
 ة.يَ ن ال ختتى عميِ ِافِ عمى مَ  ريٌ ًسِ  لٌ ذِ ْذلك سَ  ،ءٍ يِ ن شَ مِ  العتابِ 

 ة: يئَ ش  المَ  الثة:بة الث  رتَ المَ 
ْضُ ذَ افِاالنا  ة اللِ يئَ فشِ  انِارِ  ةُ بَ تاَ رِ مَ  ال  اد  ،ةمَ امِ ِ الشااتِارَ دِ    فِاا شااء الل تعاا  كوأاِ فذاو كاائن 

ْاألدلة عمى املشيئة الشاممة كثري  جداا منذا:  ْما   ًشأ   ًعن، 
ر َّ مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ ضولِ تعا :  -ِ  .[29: ]التعًو

  .[39: ]األأعام   َّ نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ُّ  ضولِ تعا : -ب

                                           
ْاه ِمحد ك مسنده (1) ْاأظر(5/317) ر عة لآلجري  :،   .(187ْ ،186ْ، 178ْ، 177 )ص كتاب الشًر

ْاه البخاااري ك صااحيحِ، (2) ْراا  كااار ِماار الل ضاادراا )ْ  :كتاااب القاادر،  اااب  ر ْمساامحمقااد كتاااب القاادر،   ك صااحيحِ، (، 
 خاري.مبُ تظ لِ ْالمَّ  (،2647، رضح )ِكيتية ِمق اآلدمي ك  طن ِما   : اب
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 .[48: ]املائد  َّىي ني مي زي ري ٰى ُّ    ضولِ تعا : -ا

 .[82: ]ًس َّحق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّ ضولِ تعا :  -د
ًْة  ان ِيب ساتيار سُو صما ضُو الرَّ  -ها ْمسمح عن معا ْاه البخاري  ْسمح فيِا ر ى الل عميِ 
 «  َ(1)« ًنِ ذِ ك الدِّ قِّ تَ ِرياا ًاُ   ِِ  د اللُ رِ ن ًُ م. 

ل ك هاذا العاور فذاو ماا حيُاا ؛ فعالُّ هر تعاا  ظاا ة اللِ يئَ ِشاْداللة هذه األدلة عمى عِوم مَ 
ْتعا   انراد  العَ لِ سبحاأَ  رادٌ مُ  ْحدَ ة، فذو اخلالِ يَّ أِ وِ ِ   ِ  الا ِعامِ ر، فاّل  اري ك مُ  ِّ ك املدَ ه املالِ ق 

اد ال رادَّ ما ًُ  ال مُ  اائِ قَ لِ  ًر احلعِ  بَ قِّاعَ ِ،  ال  ةِ م املشايئَ دَ َعافاّل ًعاور، لِ  ِه سابحاأَ دِ رِ ا ماا   ًُاِ، ِمااِِ
ْتعاا  ال ًاُ  اللَ  ؛ ألرا  درَ القُ  مِ دَ عَ لِ   مب  هئ مئ هي مي خي حي ُّ ، ضااُ تعاا : ءٌ يِ زه َشاِجاعِ تبارة 

 .[44: ]فاطر َّهش مش هس مس هثمث هت مت هب

 :قُ ل  ة: الخَ عَ اب  ة الر  بَ ت َ ر  المَ 
ال رَ  اريُ  قَ ال ِاالِ  ءٍ يِ َشا كالِّ   قُ تعاا  ِاالِ  اللَ  انِار  أرا  ْمااِسا بَّ ه  ُُّ واه،  عماى هاذا ماا  ا ًاد

 ًمي:
 .[62: ]الزمر    َّام يل ىل مل يك ىكمك لك اك  يق ُّ ضُو الل تعا :  -ِ

 .[2: ]الترضار َّحف جف مغ جغ مع ُّ ضُو الل تعا :  -ب

 .[117: ]البقر  َّحج مث هت ُّ ْضُو الل تعا :  -ا

ُُ ضَ  -د  .[44: ]الزمر     َّيل ىل مل يك ُّ تعا :  اللِ  و

ُُ ضَ  -ها ُِ الرَّ  و  .(2) «تِ عَ ناِ ْصَ   ٍ صاأِ  كلِّ   قُ ِالِ  اللَ   رَّ  »: سو

ْاحلاادًيف الاانَّ قَ ا ِ السااا ْك اآلًاااتِ  ْتعااا  هااو الااذي ضَاادَّر كاالا  اللَ  عمااى ِرَّ  يا اجلمِاا صُّ ة   تبااارة 
َِ  ءٍ يِ شَ  ْرِ تِ ناًَ عِ  ِ  ْهو الذي ِحاطَ  ،ِقَ مَ ْ ها دَ َجاِْ َِْ  ْضاد ضَادَّر املخموضااتِ  ِ مجي  املخموضاات،تِ عاًَ ِ 

                                           
ْاه البخااااري ك صاااحيحِ،  ( 1) ْمسااامحذاااِ  الااادا د الل  اااِ ِااارياا ًتقا رِ ن ًُاااَمااا :كتااااب العماااح،  اااابر كتااااب   ك صاااحيحِ، ًن، 

 (.1037، رضح )«عمى احلق  ال تزاُ طائتة من ِم  ظاهًرن» :عميِ ْسمح ضولِ صمى الل :انمار ،  اب

ْائد )1/31املستدرة لمحاكح )( 2) جمِ  الز  ،)7/197.) 
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ٍُ ال عمى مِ  ْاللُ ِعاْالتِ   َ رَ دِ ِ الُقاِقامِ َِ  ب  عاضَ هَ َْْ  ،قٍ سا ِ  ثا ْفِ متاِعاق لِ ِ هاو اخلاالِ سابحاأَ  ل،   ِِ مِاعِ ل 
 .يحُ مِ ق العَ ْهو اخلّلا 
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 ر  دَ القَ  في ض  و  الخَ  نم   يرُ حذ  الت  

اا رِ دَ الَقاا ِ  انِااارُ  ْانِااار وحِ التَّ  ظااامٌ ر أِ دَ الَقاا انِااار، كِااا ِرا  ن ِركااارِ ِماا ركاانٌ  هِ رِّ َْشاا هِ ريِ َِ يااد، 
اامَ املوِصاا  األساابابِ  َِ ال ًَ عِ ِر الشَّاا ظااامُ ه هااي أِ رِّ َْشاا رِ دَ الَقاا رِيِ ة     ْالاادِّ الاادُّ  رُ ِماايح َِ قِ سااتَ ،  ْر ًن  ِااأيا  د

ْساما ساُو صاما د هاذا الرَّ ْضاد ِكَّا ،رعْالشَّا يدوحِ  التَّ  انِارِ  اح لِ ى الل عمياِ  ل ِعاتَّ ِفاّل أاَ  ن ضااُ لاِ:َِ
ْأَاانَااتا ِ عماى كِ  ااع العَ دَ ا  َِ » ؟  قولااِ: لَِ اايَ ياُ عاد  فاَ ا ِهاال السَّاا، ِمااارٌ سَّايَ مُ  وا فعاال  مُاااع ْر لِ سَّ ااعَ ر  ِهاالِ  لِ َِ

اا ِْماااعادَ السَّ اا ا ِهاالُ  ،  اايَ فياُ   ِ قاَْ الشَّ ْر لِ سَّ ااعَ ر اا ِهاالِ  لِ َِ  حج مث هت مت خت حت ُّ  ضااِر: ا ، ِ قاَْ الشَّ

 - 5: ]المياااااااااااااال َّ ىل مل خل جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج
10](1). 

ُِ ن الرَّ ِماا ُُ وِ ْهااذا الَقاا ْسااما صااما  سااو ااالعَ  ِ  رٌ ِمااح َِ ى الل عميااِ  ُِ عاان االتِّ  ْ اايٌ  لِ َِ ْاألعِاااُ عااا  ،
رَ مااا ة، ْ يئَ ِ املِشاات  ِاااقَ باَ مااا َساا ياالُ لِ ن انأسااار دَ ة ِماامَ احلاِصاا ِْااالِ عمااى انأسااارِ  ضُاادِّ  األسااابابِ  قُ ، 

اساأَ ال ًُ  ،ْتعا  ِسبحاأَ  ءٍ يِ شَ  علِّ ُق لِ با:ا هو اخلالِ با سَ ْمُ  ِا ْالَقالُ َعاتِ ا ًاَ ُ ع تعاا  ك  اللِ  رُّ ِسا رُ دَ ، 
ال أَ رَّ قَ عاا مُ مَ   عميِ مَ مِ طِ ِ   ًُ قِ مِ َِ  ر دَ ن الَقاِما مورٍ ة  اأُ يَّ رعِ ااوص الشَّاجااءت النَّ  ْضاد ،ّلا سَ رِ اا مُ يا بِ  اا 
ُُّ  -ر دَ ب الَقاراتِامنذاا ك مَ  ذكر  عضٍ  رَّ مَ  - كقولاِ   ،تعاا  عان اللِ  حِ ِماالظُّ  يِ ِتاأاَ  عماى منذاا ماا ًاد

اااارف َّيه ىه مه جه ين ىن ُّ  تعااااا :  ىه مه جه ين ىن من ُّ ْضولااااِ: ، [76: ]الِز

 .[44: ]ًوأس َّخي حي جي  يه

ْ ساانادُ معِ ة لِ يئَ ْاملِشاا  ِ رَ دِ   بااات الُقاا :ْمنذااا ْساايأل  يااار هااذا عنااد العااّلم ِفعاااًح  لاايذِ  باااد  ح، 
ْالقاادر. فعالسَّاا بهَ ذِ ى َماامااع ْرد ًُااى َضااماامف ك الق اااء  ذح  ّلفِ ى اِااتِ مااع بورة املخاااطَ درِ وء مااا 

ْالتَّ ا ًقودُ ما ، ِبِ  سَ  كل    رِ دَ ن القَ شيئاا مِ  ْهو مِ سمِ هح    انِار   بِ يِ ن الغَ يح فا ِِتاه الل عنذح، 
ْضُ امِ الشا  اللِ  حِ مِ عِ قور املسمِور  ِ ِ املتَّ ن  ِ مِ ؤِ الذي ًاُ  َِ  ءٍ يِ شَ  ى كلِّ مِ عتِ رَ دِ ل  شاء كاار ِ لِ، ما قِ مِ ْ

 ن.ْما   ًشأ   ًعُ 
ُُ ْالرَّ  ْسااما صااما  سااو ق ي هبااا    املزالِاادِّ ؤَ رها مااا ًاُااِ حااذَّ تِاامَّ عمااى ُِ  يح احلااًرصُ ح احلِعااى الل عميااِ 

الاا    ِ دَ ِ عمااى احملسوساات املشااهَ ياِساقِ دعا  لِ ذلااك َما ألرَّ  ؛رِ دَ ك الَقا عاان اخلاو ِ  ذاهاا  فنَ رَ ِطااخلَ 

                                           
 م ختر ِ.تقدَّ ( 1)
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ْهذا مَ ًا املادِ ن مِ   عضٍ  ب  ع ذا عمىتَّ رَ تاَ ًاَ   ل انأساارَ وصِ ر ًُ طِ َِ  كٌ مَ سِ ات ال  ِمامنا ك احليا ، 
ًُْ رِّ املالك املتاَ  عمى ا ِ    االعطِ  ْال َّ   ك احلريَ وضِ ف،  ال ًَ     نُّ ئِ َِ طِ    ما ًَ  ل انأسارُ اِ ّلُ، 

ْتاَ ثَ امتَ    ذا الا  بُ مِ ِ القَ  ِ  ْامِ مِ  ةُ رِ دِ ما ًُ  لَ عَ ْجَ  ،رِ دَ ك القَ   َ وِ اخلَ  ةَ رَ ل،      يّلا ًقاودُ لِ دَ  عِ ِر الشَّ  رِ ن ِ
ْالرِّ سمِ التَّ  ْك القرآر العرم ما ًاَ ِ  دراكُ ل  ِ اِ   ًَ  ضى فايح  ثال هاذا ك بااه    مِ ت االأتِ ِتامِ ِ  ليِ، 

 َّ جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع ُّ  ْح، ضااااااااُ تعاااااااا :شاااااااأر الااااااارُّ 

 ،ذاتِ يقَ قِ ْحَ  ْحِ الرُّ  ِِ نِ ة كُ فَ رِ عِ ن مَ عح مِ نُ ضميّلا ال ِعِّ  شيئاا العمح  الا  ن  تؤتوا مِ  :يِ، [85: ]انسراء
َُ ة آ ارِ فَ رِ عِ ن مَ ح مِ عُ نُ  منا ِعِّ   .ها ك األجسادِ ودِ جُ ُْ  ها حا
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 الَقَدر   في ف  لَ الس   بُ هَ ذ  مَ 

 ص ك األمور التالية:خَّ مَ ًتاَ  رِ دَ ف ك القَ مَ ب السَّ هَ ذِ مَ 
ْشااااءَ بَاااتَ ْكَ  ءِ يِ َشااا كااالَّ   حَ مِاااتعاااا  عَ  اللَ  ِرَّ  -ِ  ِ َِ ب راتِااايل ذلاااك ك مَ ِااااتِ ق تاَ بَ ِ كِاااا َساااَقااامَ ه ْ

 ر.دَ القَ 
  حق مف خف حف ُّ  ِ، ضاااااُ تعااااا :ق ِفعالُااااقَّااااحَ تَ ياااااراا هبااااا تاَ ْاِتِ  ةا يئَ ِشااااْمَ   ا درَ ضُاااا دِ ِبااااعَ مِ لِ  ِرَّ  -ب

ر    َّمق  .[28: ]التعًو

ْفقت اااااااها ًعااااااور الثااااااواب ، [286: ]البقاااااار  َّجخ مح جح مج  حج مث ُّ  ْضاااااااُ تعااااااا :
 .[ 21: ]الطور    َّ ام  يل ىل مل يك ُّ  تعا : قاب، ضاُْالع

ذلاك  دَ ِباح العَ نَ ِ، فذاو الاذي َماتِ يئَ شِ ْمَ  اللِ   ِ رَ دِ عن ضُ  ةٍ جَ ِارِ  ِ  ريُ تَ يئَ شِ ْمَ  دِ بِ العَ   َ درَ ضُ  ِرَّ  -ا
ْاالِتِ ِيِ راا عمااى التَّ ضاادِ  ماِْجعَ  ااأِاوِ ا عاان كَ   َيارُ  ن اِتاارَ مَااعِ التِ  فاأيا  ،يااارياز  ِِ ة يئَ ِشاامَ ّلا حتات ِ دا
َِ  ِتِ رَ دِ ْضُ  اللِ  ر َّ مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ  ِ ضاُ تعا :قِ مِ ْ  .[29: ]التعًو

َْعاسامِ التَّ  ِِ ِجاى َْ مااه عرِّ َْشا هِاريِ  رِ دَ الَقاا ِ  ب انِاارُ ِ ِ اِأَّا -د مااا  كالَّ   ألرَّ  ؛فياِ اخلااو ِ  مِ دَ يح 
ْعَ َِ عِ حَ  تعا  ره اللُ دَّ ضَ  َِ دِ ة  ْرَ رِي ُ ْ  ة.محَ  
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 هب   اهللُ  رَ مَ أَ  ما ك  ر  ت َ  في ر  دَ القَ ب   جاج  االحت   مُ ك  حُ 

طاّلر   ُ نَّ بَااتَ ًْاَ  ،ماا  اى الل عناِ لِ ِعا اِ ِْ فِ  ر اللُ َماماا َِ  ةِ رِ ر ك تَاادَ جاا  الَقااالحتِ  حا ال ًاا  
ْتاَ املعاصِ  لِ عِ ى فِ مر عدَ القَ  ِ  جاااالحتِ   :جوهٍ ن ُْ بات مِ الواجِ  ةِ رِ ي 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّ  ضولااااااِ تعااااااا : األول:

 يب ىبنب  مب زب رب يئ  ىئ نئ  مئزئ  رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ٰىٰر

  [.148]األأعام:  َّ رث يت ىت نت مت  زت رت

ح  ِاا فَ َْْصاا ،وهَعاافيِااا ادَّ  حَ ِمااعاانذح العِ  فنتااى اللُ  اااكااار ًااح حُ   ْلااو ،صِ رُّ َخااْالتَّ  نِّ الظَّ ضاااًو ة جَّ
 ِ.سَ أِ  َ  ح اللُ ذُ ِذاضاَ  ما رِ دَ القَ  ِ 

 ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّ  ضولااِ تعااا : الث  اني:

اار حُ دَ ْلااو كااار الَقاا ،[165: ]النساااء َّيف ىف يث ُِ لِ  ةا جَّ ُِ  فِ تَاانِ ن   تاَ تِ خااالِ م  ؛لِ ُسااالرُّ    رسااا
ْاضِ  ة  عدتَ املخالَ  ألرَّ   تعا . اللِ  رِ دَ قَ  ِ  ةٌ عَ  رساًح 

ْسااما صااما  بِّ ت عاان النَّاابَاامااا  اَ  ال  ث:الث    ِرَّ    اان ِيب طالااب يماان حاادًيف عح ِمااى الل عميااِ 
ْساااما صاااما  بَّ النَّااا ن ار ِْ ِمااان النااااه ِمااادُ َعاااقِ مَ  بَ تِااا ضاااد كُ  الا  دٍ َحااان َِ ح ِماااعُ نِ ِمااا ماااا» ح ضااااُ:ى الل عمياااِ 
َِ  »:؟ ضاااُ ل ًااا رسااُو الماااِِعااتَّ : ِال أاَ مِ وِ ن الَقااِماا لٌ ُجاا، فقاااُ رَ «ةاجلنااا اايَ مُ  ل  ُعااوا فَ مُااال، اع ، ا «ر سَّ

 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ُّ : ضااااااااااااااااِر

ُِ ر لِ سَّايَ مُ  ل  ُعافَ » ْك لتاظ:، [10 - 5: ]الميل َّ ىل مل خل  بُّ النَّا رفاأمَ  .(1)«  لاِ قَ مِاِاا 
ْسما صما   ر.دَ ى القَ معاُ عْ ى عن االتِّ  لِ َِ العَ ح  ِ ى الل عميِ 

َِ  : ِرَّ اب  عالر   ْ  ًُ تعااا  َِماا المااا ْ اااه   خئ حئ جئ ُّ : ي ، ضاااُ تعااا طِ تَ ِساا مااا ًَ ِ  الا ِتاامِّ عَ ر العبااد 

ْضاااااااُ: [16: ن]التغااااااا  َّ مئ كااااااار   ْلااااااو، [286: ]البقاااااار  َّجخ مح جح مج  حج مث ُّ ، 
ْهاذا  اِطا ي  اخلّلصَ طِ ستَ تاا ما ال ًَ مَّ عَ مُ  لعار لِ عِ ى التِ ماا عجم َ  العبدُ  ت َعاضاَ ْلاذلك  ذا َْ  ،لٌ منِ، 

ْر.ألأَّ  ؛عميِ فّل  اَ  ،ِْ  كراهٍ  سيارٍ ِْ أِ  لٍ ة  ذِ يَ منِ املعاِ   ِ معذ
ْ رادَ ْرِ املقادُ  ضاوعِ   عاد ُْ ِ  الا ح  ِاعمَاال ًُ  عتومٌ مَ ر  تعا  سِ  اللِ  رَ دَ ضَ  : ِرَّ الخامس ِاا لِ  العبادِ   ُ ، 

                                           
 تقدم ختر ِ.( 1)
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ْحينَ اللِ  رِ دَ َقامناِ  ِ  حٍ ِماى عِ ماة عيَّانِ بِ مَ   اريَ  لَ ِعاِ التِ تُا رادَ  ِ، فتعاورُ مِاعِ ى فِ ماع ةٌ قَ ِ سا ِ مُ ًتعَ  ي ِتاتَ نِ تاَ  ذٍ ئِا، 
َِ  ةَ جَّ ال حُ   ذِ  ؛رِ دَ القَ ِ  ِ تُ جَّ حُ   ِ.ُِ مَ عِ ًاَ  فيِا ال ءِ رِ لم

اّلئِ ماا ًُ  عماىص حيارِ  ناا أارى انأساارَ : ِأَّ ادسالس   ُ دِ ِعاال ًاَ  ،ِدرَكاأيااه حا  ًُ دُ  ماورٍ ن ُِ ِ ِماُِ
ادِ عِ ر، فمِاذا ًاَ دَ القَ ِ  ِ ْلِ دُ ى عُ مع جا ِ ا حيتَ ُِ ّلئِ ًُ  عنِ    ما ال ِا ِ    ماا ًنِاماور دِ عاِ ك ُِ تَ ناِ ا ًاَ ُ ع

ْاحِ ًِ رَ مِ األَ  رُ أشَ  ؟ ِليس ردَ القَ  ِ  جا ه ا حيتَ رُّ  ُ ًَ    داا ؟ن 

ٌُ ْ ليك مِ  ْأاَ شارَ فيَ  ْاءِ الادَّ ر  ِ مَ ؤِ ًاُا ى املًرضَ ح ذلك: أرَ ًوضِّ  ثا ًْاُ ذِ تَ ِشاِ ال تَ ُساتِ  ِ  ذاى عان نِ يِ، 
ْأاَ ه فيَ رُّ ُ ااًَ  عااامِ الطَّ  اامباااا لِ ذلااك طَ  يِ، كاالُّ ذِ تَ ِشااِ تَ ُسااتِ طكااِ  ْالسَّاامشِّ ال ِعاان ِر ِتَ تاء    عاان نِااّلمة، 
حيااتَ رُّ ُ ااعااام الااذي ًَ ل الطَّ ًأُكاا ْاء ِْالاادَّ  بِ رِ ُشاا ِ  ِاا اللُ  رَ َماامااا َِ  ، فمِاااذا ًااطة انأسااارُ رِ دَ الَقاا ِ  جا ه 

ْسااما ِ صااما ْرسااولُ  ْرسااولُ  ل مااا  ااى اللُ ِْ ًتَعاا ،حى الل عميااِ  ْسااما ِ صااما عنااِ   جا ح ا حيااتَ ى الل عميااِ 
  ؟ رِ دَ القَ  ِ 

دى ي لااو اعتَاان املعاِصاِ ِماامَااعَ فاَ ماا بااات ِْ جِ ن الواِ ِمااَكاَر ى مااا تاَ ماع رِ دَ الَقاا ِ  جا احملااتَ  : ِرَّ ابعالس  
ا صٌ خِ عميِ شَ  َِ امُ ْضااُ: ال تاَ  رِ دَ الَقا ِ  جا احاتَ  ِ، اا تَامَ رِ حُ  كَ َذاِ ِْ اأتاَ ذ مالَافأ ي كاار دائِ اعتِا ين فا رَّ ِِ

حيااتَ  ااريِ  داءِ ك اعتِاا رِ دَ الَقاا ِ  جااااَ ل االحتِ بَااقِ فعيااف ال ًاَ  ،ِتَااجَّ ل حُ بَااقِ ،   ًاَ اللِ  رِ دَ َقاا ِ  ِ  ِاا جا ه عميااِ، 
 تعا  ؟ اللِ  قِّ ى حَ مِ عدائِ ِ ك اعتِ سِ تِ ناَ لِ 
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 ب  ائ  صالمَ  دَ ن  ع   ر  دَ القَ ب   جاج  االحت   مُ ك  حُ 

ْمااا ضُاازٌ ة جااائِ يبَ ى املِااامااع رِ دَ الَقاا ِ  االحتجااااُ   رُ باِ ب الاَّااب ِ اان املاااائِ ِماا ى انأسااارِ ماار عدِّ ، 
ْالتَّ  ْمِ ه اللُ رَ دَّ ضَ  ِايح لِ سمِ عميِ   ، ُِ ْرِ ضَ الرِّ  انِارِ  ن كِا  ة.يَّ و ِ  ُ الرُّ ى  ِ ضَ ن الرِّ ْذلك مِ  ى  املقد
ُُّ ْماا  ْموسى عميذِاا آدَ  جااِ ب حدًيف احتِ عمى املاائِ  رِ دَ القَ  ِ  االحتجااِ  وازِ عمى جَ  ًد م 

ْساما رسُو الل صاما  ضاُ ،ّلمالسا  م ِأات فقااُ موساى: ًاا آدَ  ،ْموساى مُ آدَ  جَّ احاتَ » ح:ى الل عمياِ 
 َِ ِِ تَ بِ يَّ ِ وأا  ِْ ا ِِ  عّلِما اللُ  طتاةَ ِأات موساى اِصا م:ة، فقااُ آدَ ن اجلنَّانا مِ تَ جِ رَ نا  َِ ه، دِ يَالاك  ِ  طَّ ْ
ْساما صاما  بُّ ة ؟ فقااُ النَّانَ َسا نعِ  َ أرِ ين  ِاَقاضبل ِر َيمُ  عميَّ  اللُ  هُ رَ دَّ ضَ  رٍ مِ ين عمى َِ ِتمومُ  ح: ى الل عمياِ 
ْهااييبَ عمااى املِاا رِ دَ لَقااا ِ  جَّ احاتَ   فااآدم .(1)« م موسااىآدَ  جَّ م موسااى، فَحاآدَ  جَّ فَحا ْا  ة  اخلاار
اا ،ةن اجلنَّااِماا فعاأاات « ة ؟ ن اجلنَّاانااا ِمااتَ جِ رَ ِِ ملاااذا َِ » ذلك حياايف ضاااُ: اا  ِ موسااىْضااد حاجا

ْتعا  ضد كَ ،  م عمى موسىآلدَ  ةاحلجَّ   عيشاور ك األر ِ ِ ًَ َّتارِّ ْذُ  مَ آدَ  ب ِرَّ تَاْالل سبحاأِ 
 َِ  جن  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   تعاا   قولااِ:كِااا ِِاَ    ح لاذلكُذاقَ مَ ْضاد 

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي  ىي ميخي حي جي  يه  ىه مه جه ين  ىن من  خن  حن

امام عة آلدَ فعاأات احلجَّا، [30]البقر :  َّ ْ  تعان حماجَّ ّلم م عميذِاا السااة موساى آلدَ ى موساى. 
ْهااي األَ يَ ى املعِااامااع ااِماا لُ ِكااة  اامُ ر  حياايف   ًاَ جَ ن الشَّ ْموسااىمااِ عِِ ن ِر ِماا حُ ِعمَاا  ى ذلااك، 
 ى ِرَّ مااع رِ دَ الَقاا ِ  جا ن ِر حيااتَ ِماا حُ ِعمَاا  مْآدَ  عميااِ، اللُ  ْتااابَ  ،نااِمِ  تااابَ  بٍ أِااى ذَ مااِ عوَماامُ ًاَ 

ْالل ِعمح. ّلمَ ال مَ  بَ املذأِ   عميِ. 

 :األسئ َلة
 ليل ؟ْما الدَّ  ،در ؟ْما معَن اِنِار  القَ  ،در ؟: ما املراد  القَ 1 
 ؟ ليس ِ   اللِ  رِّ : ما معَن كور الشَّ 2 
 .ةِ لَّ دِ األَ  رِ كِ م  ذِ  ةا بَ ذكرها مرتاَّ اُ  ،؟ درِ  القَ  ب اِنِارِ اتِ ر : كح مَ 3 
 : ما فائد  النذي عن اخلو  ك القدر ؟4 

                                           
ْاه مسمح ك صحيحِ، (1) ْموسى عميذِا السا  :كتاب القدر،  اب  ر  (.2652، رضح )ّلمحجاا آدم 



110 
 00ث الرابع: البحار واألنهار مبحال 00

ْالقَ مف ك القَ ب السَّ ذهَ : ما مَ 5   دالُ ؟در م  االستِ  اء 
 يل.لِ الدَّ  رِ كِ م  ذِ  ، ِ ؟ ر اللُ مَ ما َِ  ةِ رِ ك تاَ  رِ دَ  القَ  جااِ االحتِ  حُ عِ : ما حُ 6 
 ليل عمى ذلك ؟ْما الدَّ  ،ملاذا ؟ ،؟ بِ عند املاائِ  رِ دَ القَ  ِ  جااِ االحتِ  حُ عِ ا حُ : م7 
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 الثالث   الباب
 ياة  حَ  في اإليمان   رُ ث َ أَ 

ة  ماعَ والجَ  د  ر  الفَ 
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 ة  ماعَ والجَ  د  ر  الفَ  ياة  حَ  في اإليمان   رُ أث َ 

ْتعااا  انأسااارَ ساابحاأَ  ز اللُ ميَّاا مااِ  ِاارَ طِ التِ ْأَاااوَّره  ِاا لِ ِقاار احليواأااات  العَ عاان سااائِ  ِ  َِّ َْك .  ِ وَّ باُ النُّ   
اا  ِ  َانَّاااءا عِااَِ ه حنااو جمتَ ورُ عُ ب ِر ًعااور ُشااه ِ اان ِفاارادِ ِماا دٍ رِ فَااا ِ فعاالُّ عِاابِ طَ دين   ِ َماا ْانأسااار ُِ ذ كِااا ًأ

ْكِاااا ًا ِطاااعِ ًاُ  ااا حسااااهِ ي،  َِ ْر ك حاجاتِااااآل ْلعااانَّ سااااهِ ب ِر ًُ ِ ِ ااار  با ُحااا ح هاااو ك حاجاااا:ح، 
ا  ما  ؛وابالاَّ  بِ  اأِ  ا ِ ن النا رياا مِ ثِ ل كَ ، يعَ لِ َِ ى العَ وَ ْك ضِ  ك اندراة، ا ِ النا  فَ ّلْاِتِ  اتِ الذا 
َِ سَ كَ   ِ.ْاتِ زَ ْأاَ  ِِ  باتِ رَ  يقِ حقِ تَ ق لِ رُ  الطُّ  ا مك شَ سِ ًَْ  ياالا،ِْ احتِ  فِ رُّ اَ طأا ك التَّ ّلا ِْ 

  َ لااو افااطَ  ةِ دالَااْعاان العَ  باااءضَ الرُّ  ُنِ ِعاان َِ يااداا عااعِ  َ  ّلمِ ك الظَّاا حتاااةُ  ر ك اخلتاااءِ  َّ دَ ح تُاافاااجلرائِ 
ال ِِعااا ِ  اان النااا ذاايقُ بِ طِ تَ    رَ ضااد ال تعااور ظاااهِ  ورٌ ُمااهااذه ُِ  ألرَّ  ؛يواحِ عمااى هااذه النَّاا  ُ رَ طَ يِ السَّاا نُ ، 
ُِ لِ  ًْاُ طِ يِ سَ ِر ًُ  نال ِعِ ْ   ِ َِ تَ جِ م ِِ وَّ وى ضاُ ِذا سِ ظا نَ ر عميذا  ْرَ ياامِ   دا ْلايس ذلاّلزِ ُما يابٌ ضِ ة   ك  الا م. 

ْأُ الدِّ  ال ختتى مِ َِ عَ ي ُكّل   ِ الذي  ازِ  يوبِ م الغُ ّلا عَ  ةَ بَ راضاَ ِ مُ  ِ  دُ رِ ر التَ عِ شِ تَ سِ ًَ  الذي ور انِارِ ًن   ِ
ِِ  سلَ الرُّ  يف اللُ عَ ِاء. فباَ السَّ  ال ك ك األر ِ  يةٌ عميِ ِافِ  ِ، تُ عادَ    ما فيِ سَ  انأسارِ  دِ يَ  ِ  ذِ لا

 ِ. باتِ يق رَ قِ حِ تَ عِ لِ مُ سِ ًرق الذي ًَ الطَّ  ح لِسَ ْرَ  ،ْحاا ْرُ داا سَ ِ جَ ِام  ِ ْاالهتِ 
ْالرَّ تُّ بَ التَّ  م انسّلمُ فحرَّ   يف.م اخلبائِ ْحرَّ  ،زقِ ن الرِّ بات مِ يِّ الطَّ  ِ   ِ تُّ َِ التَّ ر  ِ ِْمَ  ،ةيَّ هباأِ ل 
ْ ِّلصِ تِ بادَ عِ  ِ  رَ ِْمَ  واضا  كثاري  مان يار ك مَ ِااْالعِ  ساوقِ ْالتُ  رِ ِتاْ اى عان العُ  ،ًن لِالدِّ  ِ 
اامَّااي هااذه األُ ِ هااادِ ْضااد تاا َّ  ،القاارآر َِّ ْسااما د صااما ة حم ْلئااك النَّ ى الل عميااِ  تاار الااذًن ح مااا َهااحَّ  ااِ ِ

ْا الزِّ  اااِراد َِ ْساااما سااااُو صاااما عمياااِ الرَّ  ل عماااى ماااا كاااارًااااد  ك الع ة راَحاااان  ِ باااالِ ح  اااري مُ ى الل عمياااِ 
ْى ِأااس  اان مالااك ْااِ  ْا     يااوتجااا   طٍ ِهااة رَ  ّل َاا ِرَّ   ِ اادا ح، ر الل عميااِ ى ما َصاا بِّ النَّاا ِز

ْسااما صااما  بِّ   النَّاابااادَ ْساامح ًسااألور عاان عِ  ااى الل عميااِ  ِا ًِْاان ح فم ْا كااأ ح تَاَقالُّوهااا، فقااالوا:  ااِ ُ ِِ ا ُِ
ْسما صما  بِّ النَّ  نحنن مِ  ْماا تَابِاأِ ن ذَ م ِمادَّ َقالاِ ماا تاَ  رَ تِ  ُ  دِ ح ضَ ى الل عميِ  ر ؟ ضااُ ِحادهح: ِماا َِّ أَ ِ 

اي المَّ ِأا ف ين ِصمِّ  َِ ْضااُ آ ْضااُ آِار: ِأاا ِعتَاِطافِ ال ُِ  رَ هِ ِأاا ِصاوم الادَّ  ر:يل ِ اداا،   سااءَ النِّ  ُُ زِ ر، 
ْساما ا ِ ااداا، فجااء رساُو الل صااما َّْ فاّل ِتازَ  ْكاذا  حُ تِ ِأاتح الاذًن ضمُاا »ح فقاااُ:ى الل عمياِ  ِمااا  ،كاذا 
ُِْ ِطااافِ ُِْ  ح لاااِ، لعاااين ِصاااومُ ِْتقااااكُ  ح للِ  ألِشااااكُ ْالل  ينِّ  ِْرضُااامِّ َصااار،  اااا النِّ َّْ ِْتااازَ  ،دي  َِ ن سااااء، ف

 ْاألحادًيف ك هذا املعَن كثري . .(1)«  ينِّ   فميس مِ نَّ عن سُ  بَ  ِ رَ 

                                           
ْاه البخااااري ك (1) ْمسااامح :ب اااا ،كتااااب النعااااح  صاااحيحِ، ر اساااتحباب  :كتااااب النعااااح،  ااااب  ،الط ياااب ك النعااااح، 

== 



113 
 00ث الرابع: البحار واألنهار مبحال 00

ِِ ّلا  ِ عااامِ تَ حاا شاااخماا مُ رِ َصاا لُ ِثِّاا ًنُ فالاادِّ  اا احليااا ِ  ِ مجياا  ِساابابِ مِاادا ِِ ْسااائِ رَ املث ة يمَااتِ مذا العَ   ْ
ِِ يا  الدا عاد  ك احلِمِمُؤها السَّ   يا ٍ  ْعاضبتذا ك اآل ِْتا رَ أيا،  َِ    حيا  ِمسى منذا   تِ بَ تاِّ ضد رُ  ،لِْك

َُعوَّ ِ  الِعَو ِ  تَاَرتُّبَ  عميذا ال
ْدَ  ألرا  ؛عمى امل ْلعان العثِا رِّ ِِ تَ ِساُِ مِ ال ًعور مثناا لِ  يلَ ئِ ال َّ  احملد ري، 

ااة لِ ْرمحَاا ن اللِ ّلا ِمااِ اافَ  ْفّلئِ  ِاا انِااارِ  قَ ن كااار صااادِ َِ ْكتُ تِااعَ ِ  ْرُ بِااِ  ْاليااومِ مِ ُسااِ  اا ِ  ِِ ْ الَقاااآل  رِ دَ ر 
ْشَ ِريِ  ما   ،ة  اأيااا ْلمجِاَعا ،الا ِْا  دِ رِ مَتاي مثااراا كثاري  لِ طِ عِ ن هذه األركار ًاُ مِ  نٍ كِ ُر  كلا   ثاُه. فامتِ رِّ ه 

َِ منذاا  ِاا نٍ ِكاُر  كالا   ارتبااطِ    ال ًنَتااًباا هباا مجيعااا، عاذِ تَ  دا َعاامنذاا ًاُ  دٍ واِحاًق  ِ اادِ م التَّ دَ َعا ألرَّ  ؛راآل
البَ صاحِ  انِارُ   .ن  ِاأاا  ِي  األركارِ ًعُ    راا ماِِ ثِ ًعور مُ  ِ 

 َّ خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مضُّ ّلء ضاُ تعاا :تِ لّل ِ  قَ مِ ُِ  ْانأسارُ 

َِّ ، [2]انأسار:  كااا، رِّ حَ تَ  اارياا مُ  ّلا مسيعااا ماِ عااضِ عَ فجَ  ،ّلءِ ًاذ اال اتِ  مٌ تعا  فاا هاو الزِ  مِ اللُ ْضد ك
ْالرُّ َّ دِ اجلَساا عاااتِ زَ ْالناَّ  باااتِ  َ   فيااِ الرَّ َضااَْ ْ  ِْرساال لااِ الرُّ يَّااْحِ ة  ااقَ لااِ الطَّ  حوضِّااتُ  لَ ُسااة،  يح قِ املسااتَ  ًر

َُ عميااِ لِ  ريَ ي ِر ًِسااغِااالااذي ًنبَ  اا يحِ املِقاا يحعِاال    النَّ ِااايَ ْلِ  ،أيابااة ك الاادُّ يِّ احليااا  الطَّ  ينااا ِِ  ، رَ ك اآل
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ  نااا ذلاك:بيِّ ضااُ تعاا  مُ  ،عريِ السَّا ذابِ ة    عَ مَ املوصِ  رقِ ن الطُّ ه مِ رَ حتذِّ 

الااذاًرات: ]َّىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ
ْا عاان العِ  ،[58 - 56 ْاٌ فاااخلر ْالعبااادَ قِ راط املسااتَ عاان الاِّاا باااد  ِاار الاا   نةُ ة هااي احلَساا  احلقَّاايح، 

 لاااِ تعاااا :وِ قَ لِ  لِ ُسااايح الرُّ عاااالِ تَ زام  ِ االلتِ  ِااا بااااعُ االتِّ ، ْ دِ ِااااالقَ  ِ  بااااع، انِاااّلصُ ْاالتِّ  فيذاااا انِاااّلصُ 
 .[7]هود:     َّّٰ ِّ ُّ َُّّ 

ااعَ  نِ ة األحَساافَااعرِ َِ لِ  بااارُ ّلء هااو االِتِ ْاال ااتِ   يِ ِذااعاان الناَّ  هِ عااادَ ْا تِ  ،ثاااالا امتِ  رَ ِمااِ األَ تِااقَ فوافاَ  ؛ّلا َِ
 جراأاا.هُ 

ذا عان ال ًغاين  عُ ا ،ذا  ابعضٍ ط  عُ ابِ رتَ ة ُمامَاتعامِ   مُ دَ ِحاِ ِْ ِركاأِ   ِي ِ  ى هذا فانِارُ مْع
 َِ مة عان  ع اذا ِااتَ ناِ مُ  ياق  اريُ حقِ ى التَّ مافذاي ع ،يذااباضِ لِ  منذاا آ اارٌ  ركانٍ  لِّ ُعاانِار  ِ  ْآ ارُ  ،راآل

ْلعااانَّ ْاجلِاَعااا ردى الَتاااماااْكاااذلك تأ ريهاااا ع ْ  الااا  ًتَعااانَااابِ هاااو المَّ  التاااردَ  ة،  اااوَّ ة األ َِ   ر منذاااا ا ت
ْمِ َِ ّلح ا تَ ح صَ ذُ ّلحَ صَ  ألرَّ  ؛ى األفرادِ مع ةا بَّ اَ نِ االت مُ ست الرِّ جاءَ   ًمي: ن اآل ار ما ، 

                                           
== 

 .خاريمبُ لِ  تظْالمَّ (، 1401، رضح )ِ  ليِت أتسُ عاح ملن تاضَ النِّ 
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 ِاااُ،العَ  داراَ ضااى هباا َماارِ الا  تاَ   ِ وَّ يف ًااا عماى الُقااماوب الباِعااالقُ  هاو حيااا ُ   اااللِ  انِاارَ  ِرَّ  -ِ
ُِ حمِّاتو  عماى التَّ ز لمنُّ ْهو احلافِ  ْسَ ئِاذاه عان الرَّ نازُّ ْالتَّ  ،اخلاري ي خبااا كِاا ضااُ   ،ف األماورتاِسال 
 جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّ  تعااااااااااا :

 [.122: ]األأعام    َّمب خب حب جب هئ  مئ خئحئ
ْهاوتَ يعَ بِ ق طَ وافِاًُْ   َ رَ طِاالتِ  رُ سااًِ ِ ًُ ؛ ألأَّاة لافارادينَاِأأِ ْالطُّ  ةِ احَ مرا لِ  رٌ دَ اِ مَ  انِارَ  ِرَّ  -ب  ذاا، 

اا اًناااءِ  ردَ ِااامَ  ااتَ جِ ُِ ملِ   ِ عادَ ْالسَّ ًُْ ّلتِ ق ِصاا ِّااوَ ًاُ ِ َْ طَااْا ِ ي رَ وِّ َقااِ ًاُ ؛ ألأَّاا ِِ ااِ  ًَْ َتااواطِ ي عَ زكِّ و هبااا ُِ ِسااِ 
ٍُ  ضا ك كلا ة الرِّ َِ عِ   ا أِ  ،ةيمَ  ِ التَ  حنوَ  َُ حا ْالعُ يقِ ْال ِّ  ةِ عَ السا  ، حا ْاحلازرِ رَ ْالَتا ،رِ سِ ْاليُ  رِ سِ ،   ح 

 مه جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم ُّ  ِ كِا ضاُ تعاا :تِ َِ عِ ْحِ  اللِ   اءِ قَ  ِاأاا  ِ 

 [.216: البقر ]َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه
ْى انمااام مساامح عاان ُصاا ْسااما ضاااُ: ضاااُ رسااُو الل صااما   ذيبْر باااا جَ عَ » ح:ى الل عميااِ 

فعار ِارياا  ر،عَ اُء شَ ِ سرَّ تِ  ر ِصا اَ  :نؤمِ ُِ مِ لِ   الا  دٍ ْليس ذاة ألحَ  ،ِ ِريٌ ه كمَّ ِمرَ  ن  رَّ املؤمِ  رِ ألمِ 
ْ ر ِصا اَ  القماب،  ئَ ر ًاذا ًعاور هاادِ عِ ِشاتَ فااملؤمن املسِ  .(1)«  لاِِارياا  ، فعاارَ  اُء صَ ِ ضرَّ تِ لِ، 

ْالنَّ بدَ الَ  رتاحَ مُ  ًْعمُ ِ السَّ تس، متا حياتَ ر  ْالسَّ الرِّ  وهعاد    ؛ِلِادِ ْعَ  اللِ  ةِ    رمحَا نٌ ئِ َِ طِ عينة، مُ ضا، 
ْمُ ّلذُ ِ مَ ألأَّ  ْضاُ ؤُ جَ متَ ه  ْ اَ نِ يِ عَ   ُ رَّ ه   ِ.ينِ قِ ًَ  دُ رِ ِ 

ااًُ  انِااارَ  ِرَّ  :ها، ِيتا ُ َْصاا تااو ِ طُِذااُر النُّ  -ا ْاخلرافااات فتَ ِماا تااو َ ر النُّ طذِّ ْهااام  و اااتُ ن األ
ْتَ  ترَ طِ ِا فُ لِ  ًْاَ ُِ سِ عميِ،  ْاِسا وعٍ ُ اُِ  ة، فعالا راَمان العَ أ ا فا تعور عمياِ ِماو شَ مُ عِ و  ة عاأَ تِ فيذاا 
ْع لِ ِ ااااب التَ ْصااااحِ  ذاااااقِ د يااااه ِالِ دَّ َحاااتَ تاَ  ل فاااااحلذح، فِاااا  تِّااااعَ ذاااح املتَ كمِّ   قِ ى اخلِمااااماااعميذاااا 

ْحااادَ ُتااارت الناُّ عَ ِشاااتَ اسِ  ْكتالَ َقااامِ اخلِ  :ا كو   ْاخلاااوف هِ ود الاااوَ يُااات عنذاااا ضاُ بَاااهَ زق ذَ تذاااا ك الااارا ة،  ح، 
ُُ ُعاماا َيطَِ  ِْ ،رِ َشا اء البَ ن كُ سواءا مِ  ،ن اخلمقجاء مِ ْالرَّ  ن ِماة يَّاأِ وِ ر العَ واهِ ك الظَّا نا ظَاا ًُ ماا ِ اخلياا

حنوِ العواِكااا ْاألحجاااار  ْاألشاااجار    عااان رِ ِعاااْتاُ  احلقِّ ق  ِااامَّاااعَ تاَ ِْصاااحاهبا فتَ  ن القباااورِْ ِمااا ،هااااب 
ُْ عنذح  َ فيتحد النا  ك التَّ  ،واهسِ  ْاًدف فتز  ّلف.ْاخلِ  نافريف التَّ واعِ عميق 

اا ةٌ أيا مزرَعااالاادُّ   ااأرَّ  نُ ًااؤمِ  نِ َماا  رَّ  :ةِ َعااْاملناَ   ِ زَّ لعِاا ظذااار ا -د َِ  حت ُّ  ا ضاااُ تعااا :  كِاارَ اآل

: البقر ]َّ جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح  جح مج حج مثهت مت خت

                                           
ْاه مسمح ك صحيحِ، (1) ْالرضائق،  اب  ر   (.2999، رضح )ِ ِرياملؤمن ِمره كما  :كتاب الزهد 
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110.] 
 – 7: ]الزلزلااة َّ هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّ  ْضاااُ تعااا :

8.] 
 يفٍ  اِعا ِ ِيَّ بِامِ ن ضاَ ع مِ ِز تَ نِ ِ ًاَ ئَ طِ خِ يُ ن لِ ِ   ًعُ ْما ِصا َ  ،ِيبَ اِ يُ ن لِ أه   ًعُ ما ِِطَ  أرَّ ن  ِ ؤمِ ًُْ 

ْاًااوارلَّااِ الذِّ ِسااتِ ناَ فااّل ًرضااى لِ  ،هرِ ظاااهِ ن مَ ِماا رٍ َذااظِ مَ  يَّ ِْ ى اخلااوفِ مااع ااة ماا عال ًاااِ   ،ة  ى اًِز
ِْمااْالُعاا ْار.  ااظِ قاات تمااك انجنااازات العَ ضااوح كيااف حتقَّ وُ هنااا ًظذاار لنااا  ِ  ند َِ سااُو الرَّ  دِ ى ًَاامااة عي
ْسااما صااما  ْعى الل عميااِ  ت طَاان ِالَ َماا مَ ف ِماااِقااذااا ال تَ كمَّ   وى األر ِ ضِاا  رَّ  ِ.ى ًِاادي ِصااحا ِ مااح 
ْراضَاابَاامِ ضاَ  انِااارِ  ةُ شاَشاا َ  ْكاأاات الاادا مِااَِ ك عَ  اللَ  بَ ِ  اا ارُ ِ،  ِِ ة كيااف كااار رِ دِ كِااا أُاا  ،ِبَاامَ طِ   مَ رَ اآل

ااااألأبِ  ْهااااح ِفااارادٌ يااااء عماااايذح السا ْ ااااريدِّ َحاااتَ ح مُ ذِ ِضااااوامِ  تااااور ِماااامَ قِ ًَ  ّلم  ْلئِاااا  ِ رَ ثِاااااعَ ن  ِ باااالِ مُ  ًن  ك ِ
اااِاااا الاَّاااود عميذِ ُْهااا ف اخلميااالِ واضِاااْك مَ  ،ح:ِِ وَّ ْضُاااا ْالسَّ   َ وَّ ضُاااا زُ  ِِ ًْاُااا ضاااوحٍ وُ ي ذلاااك  ِ مِّاااّلم ماااا  َ ّل  

 ة.يَّ يقِ احلقِ  انِارِ 
 عماااى ل هباااا اجلااازاءَ حياِّااا  عاااد هاااذه احلياااا ِ   ياااا ٍ  املااارءِ  ف ِاااارُ : م األِاااّلقِ ي فعاااارِ مِّاااحِ التَّ  -هاااا

 ُِ ُِ فَ دِ ألماار الااذي ًَ ياا، افاا سااامِ دَ َْهاا ةا ًَاااِ  حلياتِاا  ااأرَّ  رعِ ِشااا ًُ مااا األعِااا ن نة ِماااحلَساا عااِ    األعِااا
ْالتَّ  لِ عِ فِ  ْرِ عاد عن الشُّ ْاال تِ  ، ائلالتَ ي  ِ حمِّ اخلريات  ْهاذا ِماذائِاي عان الرَّ مِّ خَ ْالتَّ  ر ِ ِر أِ أِ ن َشال، 
َِ  لَ التاضِ  دَ رِ د التَ وجِ ًُ   ة. َ اهِ ة النا ْلَ ْالدَّ  رمَ العَ   َ ْا ت

ااااْاالجتِ  اجلاااادا  -ْ َِ ًْعمَاااادَ ْضَاااا اللِ   اااااءِ ن  قَ ن ًااااؤمِ َماااا  ر :لذاااااد ك الع  األساااابابِ  ح ارتباااااطَ ره 
ااًْعاارف ضِ  فساابََّبا:ِا، َِ ااة العَ ي ْمَ َِ ْفَ تَاالَ زِ نِ ل   ِ لاِااذِ تَااداًاَ هِ  لإلأسااارِ  اللِ  يااقِ وفِ ن تَ ِماا ة ِرَّ رِ دِ ِ ًُاامَ ِ ااِ 

ال  ِ  ة   مَ املوصِ  األسبابِ  ِ  ْاليَ د القُ املطموب،  قاا    أتسِ أ  طَ نوط  ،  رٍ ِمان َِ ِ ِماة ما فاتَايجَ تِ ِ أَ ًر
ْالتَ الغُاا بُّ دِ كِااا ال ًَاا ْر  َُ  ِر    أتِسااِخاار  مب ُّ  أيا  ِاأاااا  قولااِ تعااا :الاادُّ  طااامِ ن حُ شاايئاا ِماا  ذا أااا

 حض جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب
]احلدًاااااااااااااااااااااااد:   َّحك جك مق حق مف  خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

22 – 23.] 
ْعمى آلِ ْصحبِ َِّ ى الل عمى حمْصمَّ  ،ْالل ِعمح ْسمَّ د   ح.ِ 

 :األسئ َلة
َِ  : مبَ 1   ؟ ر احليواأاتِ عن سائِ  ز انأسارُ يَّ ًت
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َِ مِ  : ما اًدفُ 2   وم لِ ؟ًرق املرسُ ْما الطَّ  ،؟ انأسارِ  قِ مِ ن 
 ؟ مقموبِ لِ  يا ا حَ    اِنِارُ تَ عِ : كيف ًاُ 3 
 ؟ ينةِ ِأأِ ْالطُّ  ةِ احَ عمى الرا  اِنِارُ  يفُ : ملاذا ًبعَ 4 
ْاجلزاءِ دَ ْالقَ   اءِ ب عمى اِنِار  القَ : ماذا ًطتَّ 5  ُِ  ر   ؟ ةْاجلِاعَ  دِ رِ التَ  ياهَ  عمى األعِا
ْاجلِاعَ  اِنِار ك حيا ِ  آ ارِ  ذكر  عضَ : اُ 6   ة.الترد 
 


